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Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů 

upravujících ochranu osobních údajů 
 

    Z á p i s 
z 34. schůze Rady města Strakonice 

konané 3. března 2021 distančním způsobem (formou telekonference) 
___________________________________________________________ 
Přítomni:   6 členů RM 

         Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové 
         p. Christelbauer, p. Horejš, p. Zach DiS, Mgr. Žiláková - členové RM  
         Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

Omluveni:  Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 1410/2021 – 1430/2021 

2. OŠCR 

 Odměna ředitele ZŠ F. L. Čelakovského 
                                                                               Usnesení č. 1431/2021  

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, 
Lidická 625 
                                                                               Usnesení č. 1432/2021  

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Holečkova 
Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1433/2021  

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Spojařů 
Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1434/2021  

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Školní 
Strakonice  
                                                                               Usnesení č. 1435/2021  

 Individuální dotace – NK Habeš Strakonice, z. s. 
                                                                               Usnesení č. 1436/2021  

 ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím věcného daru 
                                                                               Usnesení č. 1437/2021  

 Registrace historického heraldického znaku do národní databáze REKOS 
                                                                                Usnesení č. 1438/2021  

3. Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy č. 02_20_080 Šablony III 
                                                                               Usnesení č. 1439/2021  

4. Odbor rozvoje 
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.2.2021 do 28.2.2021 

                                                                               Usnesení č. 1440/2021  
 Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 8.2.2021 

                                                                               Usnesení č. 1441/2021  
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 Architektonická studie smuteční síně a jejího bezprostředního okolí na hřbitově 
ve Strakonicích na pozemku p.č.st. 3690 a části pozemku p.č. 1128/1 vše v k.ú. 
Strakonice – uzavření smlouvy o dílo 
                                                                               Usnesení č. 1442/2021 

 Projekt „Nákup vybavení a oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, Strakonice 
– podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1443/2021  

5. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 4 – 7 
                                                                               Usnesení č. 1444/2021  

 ZŠ Povážská – použití IF na pořízení kopírovacího stroje  
                                                                               Usnesení č. 1445/2021  

6. Šmidingerova knihovna Strakonice 
 Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro propagaci farmářských 

trhů 
                                                                                    Usnesení č. 1446/2021  

7. Sociální odbor 

 Seznam objednávek sociálního odboru za leden 2021 
                                                                               Usnesení č. 1447/2021  

8. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2021: oprava 
fasádních omítek bytového domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 1448/2021  
9. MěÚSS 

 Přijetí daru 
                                                                                    Usnesení č. 1449/2021  

10. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci    

                                                                               Usnesení č. 1450/2021  

 
 
 
 
34. schůze Rady města Strakonice byla zahájena ve 14:30 hodin formou 
telekonference za účasti šesti členů RM. Úvodem byl projednán a odsouhlasen 
předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) Žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 1410/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 

v domě ul. Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX. 

II. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě Bažantnice, 

Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 43,40 m2 s paní XX, přičemž smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou o 1  měsíc s možností prodloužení o další 1 měsíc formou 

dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové 

úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 

v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.472 Kč. 

V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného, která činí 10.416 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 

nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 

00518003015, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  

III. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 

v domě ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 35,07 m2 s panem XX. 

IV. Souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. 

Budovatelská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s panem XX, přičemž 

smlouva bude uzavřena na dobu určitou o 1 měsíc s možností prodloužení o další 1 

měsíc formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 

Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy 

nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 

stanoveno ve výši 2.736 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

V. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dohod a smluv.  

 

2) ZŠ Dukelská  – oprava  elektroinstalace ve 2. nadzemním podlaží  
Usnesení č. 1411/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: 
 „ZŠ Dukelská  – oprava  elektroinstalace v 2. nadzemním podlaží“ 
 za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Unielektro Strakonice s.r.o , Radošovice, IČ: 47239514 



Stránka 4 (celkem 22) 
 

2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice II, Komenského 373, IČ 
45023522 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
5. GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ  28148258 
6. MONTEA CZ s.r.o. - ELEKTROINSTALACE, Čížovská 487, 397 01 Písek, IČO: 
26073170 
7. XX, IČO: 71967681 
8. TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „ZŠ Dukelská – oprava  elektroinstalace v 2. 
nadzemním podlaží “ 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ZŠ 
Dukelská – oprava  elektroinstalace v 2. nadzemním podlaží “ 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: Ing. Oldřich  Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Petr Zdeněk 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec  
5. náhradník: XX  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

  



Stránka 5 (celkem 22) 
 

3) ZŠ Dukelská – modernizace vzduchotechniky v kuchyni  
Usnesení č. 1412/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: „ZŠ Dukelská  – modernizace  vzduchotechniky v kuchyni“ za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., U Daliborky 578, 335 01 Nepomuk, IČ: 
26358344 
2. Merel, s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň, IČ: 29122511 
3. SALVETE, spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ 45023786 
4. Jahla s.r.o., Pražská 1566, 399 01 Milevsko, IČ: 00511439  
5. Remak a.s., Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15770397 
6. AER SERVIS s.r.o. , U Výstaviště 486/15, 370 05 České Budějovice, IČ: 63275694  
7. KLIMAKOR s.r.o. , Masarykova 161, 399 01 Milevsko, IČ: 26022044 
8. Air Tech Servis s.r.o. , Nad Královskou oborou 43, 170 00 Praha 7, IČ: 28316363  

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek na akci „ZŠ Dukelská – modernizace 
vzduchotechniky v kuchyni“.           

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ZŠ 
Dukelská – modernizace  vzduchotechniky v kuchyni“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: Ing. Oldřich  Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Petr Zdeněk 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec  
5. náhradník: XX   

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
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4) MŠ Školní – výměna oken a dveří 
Usnesení č. 1413/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce „MŠ Školní –  výměna  oken  a dveří“ za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. XX, IČ 13507168 
2. Window Holding a.s.   Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň,  IČ 28436024 
3. SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ 45023786 
4. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ 26101262 
5. XX, IČ 760321175                
6. OKNOTHERM spol. s r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice, IČ: 46678352 
7. OTHERM CB s.r.o., Lidická tř. 2118, 370 07 České Budějovice, IČ: 26068982 
8. Hakl okna s.r.o. , č.p. 91, PSČ 281 63 Vitice - Dobré Pole, IČ: 24158054 
9. LD invest HK s.r.o., Bělohorská 1393/44, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 27491269 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „MŠ Školní – výměna  oken  a dveří“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „MŠ 
Školní –  výměna  oken  a dveří“ . 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: Ing. Oldřich  Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Petr Zdeněk 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec  
5. náhradník: XX   

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
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5) Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1414/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. v domě ul. Zvolenská, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 44,78 m2, s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
3 měsíce s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že 
nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období 
od 1.3.2021 do 31.3.2021. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním 
bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.201 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 6.603 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 
0080562308, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.  
 

6) Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 102/9 k.ú. Modlešovice   
Usnesení č. 1415/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: „Oprava vodní nádrže na p.č. 102/9 k.ú. Modlešovice“, za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Stavební společnost H a T, spol. s.r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 
45023522 
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 
48035599 
3. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
4. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
5. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČO: 26101262 
6. GARANTSTAV stavení Strakonice s.r.o.,Řepice 138, 38601, IČO: 28148258 
7. Reno Šumava, a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí, IČ: 60071346 
8. IRO stavební s.r.o., Domoradická 303, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, IČO: 
26072912 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Oprava vodní nádrže na p.č. 102/9 k.ú. Modlešovice“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Oprava vodní nádrže na p.č. 102/9 k.ú. Modlešovice“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
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1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:   p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Oldřich Švehla 
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: p. Michal Bezpalec 
4. náhradník: p. Jaroslav Houska  
5. náhradník: p. Dana Jačková  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

7) Oprava střešního pláště šatnového objektu ZS Strakonice   
Usnesení č. 1416/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce: „Oprava střešního pláště šatnového objektu ZS Strakonice“, za podmínek a v 
rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1.STAFIS – KT s.r.o., Pačejov Nádraží 74, Horažďovice, IČO: 25219090 
2.Stavební společnost H a T, spol. s.r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 45023522 
3. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
4. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
5. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČO: 26101262 
6. MP-IZOL ploché střechy s.r.o., Lázeňská 631/6, Písek, IČO: 07710275 
7. XX, IČO: 70671575 
8. RESUL s.r.o.- David Šulc, Praha 3, Žižkov, Na Jarově 2425/4, IČO: 28884892 
9. XX, IČO: 47255145 
10. XX, IČO: 65013590  
a to za podmínky vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice na 
realizaci této akce. 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Oprava střešního pláště šatnového objektu ZS 
Strakonice“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Oprava střešního pláště šatnového objektu ZS Strakonice“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
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2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: p. Dušan Kučera 
4. člen: p. Michal Bezpalec  
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník: p. Dana Jačková  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Rekonstrukce NTL 
plynovodu a přepojení na STL Strakonice – ul. MUDr. Hradeckého“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 
 

9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov - nové OM, zahrady - Virt“  
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 1417/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, pro uložení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 200/18, 599, 604/1, vše v k.ú. 
Střela, v souvislosti se stavbou „Dražejov - nové OM, zahrady - Virt“, za částku 
10.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

10) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „RVDSL1606_C_C_STRA107_OK“  
Žadatel: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
V zastoupení: První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8 Východní předměstí, 
301 00 Plzeň 
Usnesení č. 1418/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, pro uložení komunikačního vedení a 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1371/16 a p.č. 1371/119, vše 
v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou „RVDSL1606_C_C_STRA107_OK“, za 
částku 10.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

11) Chodník, ulice Virtova, Strakonice – Virt 
Usnesení č. 1419/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: „Chodník, ulice Virtova, Strakonice – Virt“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
2. Salvete, spol. s r. o., Písecká 506, 38601 Strakonice, IČO: 450 237 86 
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČO: 26018055 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 
480 35 599 
5. VKS Stavební s.r.o. Na Dubovci, Strakonice 386 01, IČO: 26101262 
6. GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138, Strakonice 386 01, IČO: 28148258 
7. TVInvest, s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 27607721 
8. STAV. SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 
45023522 
9. KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek, IČO: 28084136 
10. XX, IČO: 05849438 
11. STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO: 60838744 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Chodník, ulice Virtova, Strakonice – Virt“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Chodník, ulice Virtova, Strakonice – Virt“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Oldřich Švehla 
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
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3. náhradník: p. Michal Bezpalec 
4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník: p. Dana Jačková  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

12) Kontejnerové stání IV. Nábřežní 
Usnesení č. 1420/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: „Kontejnerové stání IV. Nábřežní“, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
2. Salvete, spol. s r. o., Písecká 506, 38601 Strakonice, IČO: 450 237 86 
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČO: 26018055 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 
480 35 599 
5. VKS Stavební s.r.o. Na Dubovci, Strakonice 386 01, IČO: 26101262 
6. GARANTSTAV stavební s.r.o., Řepice 138, Strakonice 386 01, IČO: 28148258 
7. TVInvest, s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 27607721 
8. STAV. SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 
45023522 
9. KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek, IČO: 28084136 
10. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307 
11. STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO: 60838744 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Kontejnerové stání IV. Nábřežní“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Kontejnerové stání IV. Nábřežní“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.  člen: Ing. Petr Zdeněk 
4. člen: Ing. Jaroslav Brůžek 
5. člen: p. Stanislav Mrkvička 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Radka Mrkvičková 
3. náhradník: Ing. Oldřich Švehla 
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4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník: p. Dušan Kučera  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

13) Žádost o vydání souhlasu k podpisu veřejnoprávní smlouvy na realizaci 
akce „Stavební úpravy domu – dvorní budova, byty 3. NP – 2. etapa“ 
Žadatel: STRAKOTEX II, s.r.o., Palackého nám. č.p. 86, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1421/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi společností STRAKOTEX II, s.r.o., IČ 
16820070 a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž předmětem je 
provedení stavby „Stavební úpravy domu – dvorní budova, byty 3. NP – 2. etapa“ na 
pozemku p.č. st. 330 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice“.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní 
smlouvou.  
 

14) Návrh čerpání VHF Strakonice pro rok 2021 
Usnesení č. 1422/2021 (34/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předloženým návrhem oprav a investic do vodohospodářského majetku pro rok 
2021, předložených Technickými službami Strakonice s.r.o. (předmětný návrh je 
přílohou č. 14 materiálu 34/1 na jednání Rady města Strakonice dne 3. března 2021). 

II. Ukládá 
majetkovému odboru a Technickým službám Strakonice s.r.o. zajistit realizaci 
plánovaných oprav a investic do vodohospodářského majetku pro rok 2021. 
 
1) Náhradní bydlení 
Usnesení č. 1423/2021 (34/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v 
domě V Ráji, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 67,64 m2, s paní XX. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Zvolenská, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 56,46 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobou určitou do 31.3.2021 s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc 
formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a 
zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 
25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 
2.699 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
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III. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v 
domě V Ráji, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 93,20 m2, s panem XX. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. v domě ul. Zvolenská, Strakonice, o 
velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2 s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31.3.2021 s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k 
NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za 
plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.928 Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
V. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v 
domě V Ráji, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 69,10 m2, s paní XX. 
VI. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. v domě ul. Budovatelská, Strakonice, 
o velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31.3.2021 s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k 
NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za 
plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.736 Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
VII. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v 
domě V Ráji, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 58,20 m2, s panem XX. 
VIII. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání v domě ul. Stavbařů, Strakonice, o 
velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31.3.2021 s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k 
NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za 
plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.394 Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
 

2) Žádost o vydání stanoviska k vedení objízdné trasy v zastavěné části 
obce, k částečné uzavírce a ke změně obslužnosti na silnici I/22 pro 
realizaci stavby „I/22 – Průtah obcí Drahonice“, uzavírka sil. I/22 pro 
vozidla nad 7,5t 
Žadatel: Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice 
Usnesení č. 1424/2021 (34/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vedením objízdné trasy v zastavěné části obce, k částečné uzavírce a ke změně 
obslužnosti na silnici I/22. Důvodem je uzavírka silnice I/22 pro vozidla nad 7,5 t. 
Objížďky jsou vedeny pouze po komunikacích na pozemcích v majetku ŘSD ČR a SÚS 
JHK. Termín realizace: 15.03.2021 – 30.06.2021 
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II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného formuláře „Souhlas s vedením objízdné trasy 
zastavěnou částí obce, částečnou uzavírkou a změnou obslužnosti na sil. I/22“. 
 

3) Žádost o povolení záboru veřejného prostranství na pozemku města 
Strakonice p.č. 1190/17 v k.ú. Strakonice (stávající skládka u ČOV) 
z důvodu provedení mezideponie sypkého materiálu (písek, štěrk, zemina) 
pro realizaci stavby: „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL na STL – 
Strakonice, ulice Ptákovická, Lesní – 2. etapa“ 
Žadatel: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČ: 
14706768  
Usnesení č. 1425/2021 (34/1a)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s povolením záboru veřejného prostranství na pozemku města Strakonice p.č. 
1190/17 v k.ú. Strakonice (stávající skládka u ČOV) z důvodu provedení mezideponie 
sypkého materiálu (písek, štěrk, zemina) pro realizaci stavby: „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL na STL – Strakonice, ulice Ptákovická, Lesní – 2. etapa“. 
Předpokládaná plocha mezideponie cca 150 m2 . Termín záboru: 04.03.2021 – 
31.07.2021. TS Strakonice s.r.o. a odbor ŽP MěÚ Strakonice souhlasí s provedením 
mezideponie. Místo pro mezideponii bude na konci záboru uvedeno do původního 
stavu. 
 

4) Pronájem prodejního gastro stánku na tržnici u kostela Svaté Markéty  
Usnesení č. 1426/2021 (34/1a)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prodejního gastro stánku včetně pozemku 
pod markýzou, umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti 
cca 20 m2.  
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, IČ  02687666, za účelem zřízení bistra 
– rychlého občerstvení s důrazem na regionální potraviny, za cenu nájmu 4.000 Kč 
měsíčně bez DPH + inflace + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců a dále souhlasí s tím, že 
smlouva bude automaticky prodlužována v případě, že nájemce plní řádně povinnosti 
nájemce stanovené předmětnou smlouvou. 
V ceně nájmu za užívání prodejního gastro stánku je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a číslo 12 a dále náklady za 
spotřebu elektrické energie a vody, kdy uživatel stánku má právo tyto sociální 
zařízení užívat, ale i povinnost o ně pečovat.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany 
pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
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Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených 
v nájemní smlouvě, činí smluvní pokuta 15.000 Kč za každý započatý den prodlení 
s vyklizením předmětu nájmu.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, 
má pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní 
lhůta je v tomto případě tříměsíční.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

5) Vodovod a VO - Hajská 
Usnesení č. 1427/2021 (34/1a)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením podlimitního výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro 
výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Vodovod a VO - Hajská“(viz příloha 
č.3 materiálu č.34/1a majetkové záležitosti). 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby „Vodovod a VO - Hajská“ se 
společností ŠAFINVEST s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek, IČO: 28078756, za cenu 
4.878.832 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 5.903.387 Kč, 
předpokládaný termín zahájení květen 2021 a dokončení 5 měsíců od předání 
staveniště.  

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Vodovod a VO – 
Hajská“. 
 

1) Czech Balloons s.r.o., IČ: 08039640,Na Ohradě 87, Strakonice - žádost o 
prominutí nájemného z nebytového prostoru - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1428/2021 (34/1b)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za nebytové prostory v provozovně 
Strakonice, z důvodu přerušení provozu v provozovně Strakonice, jehož nájemcem je 
na základě nájemní smlouvy č. 2019-00125 Czech Balloons s.r.o., IČ: 08039640, se 
sídlem Na Ohradě 87, Strakonice, a to na  období od 1. ledna 2021 do doby, než 
bude možné otevřít pronajatý nebytový prostor v provozovně Velké náměstí 49, 
Strakonice.  
 

2) VESNAB Creation s.r.o., IČ: 05330084, Kaprova 42/14, Praha 1 - žádost 
o prominutí nájemného z nebytového prostoru - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1429/2021 (34/1b)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za nebytové prostory v provozovně 
Strakonice, z důvodu přerušení provozu v provozovně Strakonice,  jehož nájemcem 
je na základě  nájemní smlouvy  č. 2017-00169 společnost VESNAB Creation s.r.o., 
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IČ: 05330084, Kaprova 42/14, Praha 1, a to na  období od 1. ledna 2021 do doby, 
než bude možné otevřít pronajatý nebytový prostor v provozovně Strakonice. 
 

3) Žádost o prominutí nájemného z nebytového prostoru - vyhlášení 
záměru  
Usnesení č. 1430/2021 (34/1b)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za nebytové prostory v provozovně 
Strakonice, z důvodu přerušení provozu v provozovně Strakonice, jehož nájemcem je 
na základě  nájemní smlouvy  č. 2019-00011 pan XX, a to na  období od 1. ledna 
2021 do doby, než bude možné otevřít pronajatý nebytový prostor v provozovně 
Strakonice. 
 

2. OŠCR 

 Odměna ředitele ZŠ F. L. Čelakovského 
Usnesení č. 1431/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměny k ocenění pracovních zásluh u příležitosti životního jubilea řediteli ZŠ 
F. L. Čelakovského dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení 
RM uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy 
Strakonice, Lidická 625 

Usnesení č. 1432/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy 
Strakonice, Lidická 625. 
II. Bere na vědomí 
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, 
ke dni 31.08.2021, paní XX. 
III. Pověřuje 
Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625. 
 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy 
Holečkova Strakonice 

Usnesení č. 1433/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy 
Holečkova Strakonice. 
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II. Pověřuje 
Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Holečkova Strakonice. 
 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy 
Spojařů Strakonice  

Usnesení č. 1434/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Spojařů 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Spojařů Strakonice. 
 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Školní 
Strakonice  

Usnesení č. 1435/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Školní 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
Ing. Miluši Vackovou tajemníkem konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Školní Strakonice. 
 
 

 Individuální dotace – NK Habeš Strakonice, z. s.  
Usnesení č. 1436/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace NK Habeš Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 
01 Strakonice, IČ 09557229 na rekonstrukci zavlažování dvou nohejbalových hřišť 
v areálu Habeš Strakonice ve výši 18 416 Kč. 

II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 
 

 ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím věcného daru  
Usnesení č. 1437/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přijetím věcného daru Základní školou F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
od 4UM z.s., Borová 128, Dražejov, 386 01 Strakonice, jehož předmětem je 15 ks PC 
v celkové hodnotě 3 tis. Kč.  
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 Registrace historického heraldického znaku do národní databáze 
REKOS  

Usnesení č. 1438/2021 (34/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s realizací bezplatné registrace heraldického znaku města do národní databáze REKOS 
prostřednictvím společnosti Alerion, s.r.o.   
 

3. Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy č. 02 20 080 Šablony III  
Usnesení č. 1439/2021 (34/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přihlášením Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 do výzvy MŠMT č.02_20_080 

Šablony III. 

 
4. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.2.2021 do 
28.2.2021 

Usnesení č. 1440/2021 (34/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.2.2021 do 28.2.2021 

 
 Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 

8.2.2021 

Usnesení č. 1441/2021 (34/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 8.2.2021 

II. Ukládá 
odboru rozvoje vyhledat vhodné projektanty se zkušenostmi s přípravou a realizací 
parkovacích domů pro zpracování předběžné studie proveditelnosti a zpřesněného 
odhadu cenových nákladů na záměr umístění parkovacího domu ve Strakonicích. 
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 Architektonická studie smuteční síně a jejího bezprostředního okolí 
na hřbitově ve Strakonicích na pozemku p.č.st. 3690 a části pozemku 
p.č. 1128/1 vše v k.ú. Strakonice – uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení č. 1442/2021 (34/4) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
v souladu s čl. 1 odst. 7 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice, že veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování architektonické studie 
smuteční síně a jejího bezprostředního okolí na hřbitově ve Strakonicích na pozemku 
p.č.st. 3690 a části pozemku p.č. 1128/1 vše v k.ú. Strakonice bude zadána zhotoviteli 
Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 652/30, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 26163535 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Atelier 6, s.r.o., Rokycanova 652/30, 130 00 
Praha 3, Žižkov, IČ 26163535, na zpracování architektonické studie smuteční síně a 
jejího bezprostředního okolí na hřbitově ve Strakonicích na pozemku p.č.st. 3690 a 
části pozemku p.č. 1128/1 vše v k.ú. Strakonice za cenu díla 300.000,- Kč bez DPH, tj. 
363.000,- Kč vč. DPH 

III. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 

IV. Jmenuje 
pracovní skupinu pro koordinaci zpracování architektonické studie smuteční síně a 
jejího bezprostředního okolí na hřbitově ve Strakonicích ve složení: Ing. Rudolf 
Oberfalcer (místostarosta), Ing. Ludvík Němejc (ředitel TSST), p. Ivana Hejpetrová 
(TSST), Ing. Jana Narovcová (vedoucí majetkového odboru), Ing. arch. Marta Slámová 
(vedoucí odboru rozvoje), Ing. arch. David Andrlík (odbor rozvoje) 
 

 Projekt „Nákup vybavení a oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, 
Strakonice – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 1443/2021 (34/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Neinvestiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt 
„Nákup vybavení a oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, Strakonice“   

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 na 
spolufinancování projektu „Nákup vybavení a oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, 
Strakonice“   
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5. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 4 – 7 
Usnesení č. 1444/2021 (34/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO č. 4  ve výši  45.151.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav 
sociálních služeb  na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 – 0000 - 4122 ÚZ 13 305 

 výdaje 1230 – 43xx - 5336 ÚZ 13 305 

 

RO č. 5  ve výši 438.936,00 Kč 
Finanční příspěvek ze státního rozpočtu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v lesích za rok 2019. 

Rozpočtová skladba příjmy 700 – 0000 - 4116 ÚZ  29 030 

 výdaje 700 – 1032 – 5xxx     ÚZ  29 030 

 
RO č. 6  ve výši 1.564.900,00 Kč 
Navýšení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní 
správy na rok 2021 dle oznámení Jihočeského kraje. V rozpočtu na rok 2021 je 
schválena částka 38.227.000,00 Kč, tj. výše dotace pro rok 2020. O uvedenou částku 
bude sníženo použití prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba příjmy 0000 – 4112 
 financování 8115 

 
RO č. 7  ve výši 200.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí – krizové  řízení z důvodu nákupu 
materiálu a služeb pro zabezpečení opatření nouzového stavu a řešení úkolů spojených 
s řešením pandemie COVID-19. Na rok 2021 je v rozpočtu na řešení krizových situací 
schváleno 50.000,00 Kč, k 22.02.2021 je z této částky již vyčerpáno 32.910,00 Kč. 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 406 – 5213 – xxxx 

 financování 8115 

 

 ZŠ Povážská Strakonice – použití IF na pořízení kopírovacího stroje 
Usnesení č. 1445/2021 (34/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Povážská Strakonice na 
pořízení multifunkčního zařízení formátu A3 (tisk, kopírování, skenování). Stávající 
multifunkční zařízení Canon iR3570 je nefunkční a jeho oprava je vzhledem ke stáří a 
stavu stroje nerentabilní. Pořizovací cena zařízení činí cca 59.000 Kč. ZŠ má pro rok 
2021 schváleno použití IF ve výši 150.000 Kč, a to na  pořízení interaktivní tabule. 
Aktuální předpokládaná cena tabule s příslušenstvím činí 130.000 Kč, úspora ve výši 
20.000 Kč bude použita na částečnou úhradu multifunkčního stroje, o částku 40.000 Kč 
bude navýšeno použití IF organizace na rok 2021. 
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6. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro propagaci 
farmářských trhů 

Usnesení č. 1446/2021 (34/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s umístěním dočasného informačního poutače pro propagaci farmářských trhů do 
prostoru kruhového objezdu na Velkém náměstí v předpokládaných termínech:  
12. - 16. 4., 26. - 30. 4., 10. - 14. 5., 24. - 28. 5., 7. - 11. 6., 21. - 25. 6., 6. - 10. 9., 
20. - 24. 9., 4. - 8. 10., 18. - 22. 10., 1. - 5. 11., 15. - 19. 11. 2021. 
 
7. Sociální odbor 

 Seznam objednávek sociálního odboru za leden 2021 
Usnesení č. 1447/2021 (34/7) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek sociálního odboru za leden 2021. 
 

8. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2021: 
oprava fasádních omítek bytového domu Velké náměstí, Strakonice 

Usnesení č. 1448/2021 (34/8) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s opravou fasádních omítek západní strany bytového domu, Velké náměstí, Strakonice.  
 
9. MěÚSS 

 Přijetí daru 
Usnesení č. 1449/2021 (34/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
 

 pro potřeby Noclehárny pro bezdomovce, Budovatelská 613, 386 01  Strakonice 
 

od neznámého dárce 
peněžní dar ve výši 200 Kč  
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II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zavést dar do účetnictví organizace. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o dar od neznámého dárce (viz dopis v Příloze mat. č. 34/9), nelze uzavřít 
darovací smlouvu.  
 

10. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci    

Usnesení č. 1450/2021 (34/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením darovacích smluv se čtyřmi osobami (žadatelé S,T,U,V) v tíživé životní 
situaci, jejichž identifikační údaje nejsou s ohledem na zpracování citlivých osobních 
údajů výslovně uvedeny v tomto usnesení a jsou uloženy na sekretariátu starosty 
města Strakonice, přičemž předmětem daru je ve všech případech poskytnutí finanční 
částky vždy ve výši 10.000 Kč. Předmět daru bude obdarovaným poskytnut vždy ve 
dvou splátkách po 5.000 Kč, přičemž druhá splátka bude poskytnuta nejdříve po 
uplynutí čtrnácti dnů ode dne poskytnutí splátky první. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv. 
 
 
 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 16,30 hodin. 
 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 03.03.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


