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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 

ze 67. schůze Rady města Strakonice 
konané 18. května 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 6 členů RM 

Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta  
p. Zoch – místostarosta 
p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM 
Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ  

Omluveni:  Ing. Oberfalcer – místostarosta 
 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                      Usnesení č. 2939/2022 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                               Usnesení č. 2940/2022 – č. 2971/2022  

2. Odbor sociální 
 Seznam objednávek  

                    Usnesení č. 2972/2022 

3. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.03.2022 do 30.04.2022 
                    Usnesení č. 2973/2022 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Podpora dětí 
narozených ve Strakonicích“ 
                    Usnesení č. 2974/2022 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Oprava tribuny 
sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ 
                    Usnesení č. 2975/2022 

 Podání žádosti v rámci dotačního programu MPO „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení Strakonice“ 
                    Usnesení č. 2976/2022 

 Územní studie – souhrnná informace o plochách, ve kterých je rozhodování v 
území podmíněno zpracováním územní studie 
                    Usnesení č. 2977/2022 

 Schválení aktualizace Seznamu investičních priorit MŠ a ZŠ v rámci  Místního 
akčního plánu vzdělávání II 
                    Usnesení č. 2978/2022 

 Úprava veřejného prostranství Střela – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
                    Usnesení č. 2979/2022 

4. Městská policie  
 Zápis z jednání komise pro bezpečnost 

                    Usnesení č. 2980/2022 
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 Informační systém MP Manager 
                    Usnesení č. 2981/2022 

5. Odbor školství 

 Záštita starosty města Strakonice – SH ČMS – OSH Strakonice 
                    Usnesení č. 2982/2022 

 Individuální dotace – Klub třetí armády Plzeň 
                    Usnesení č. 2983/2022 

 Individuální dotace – Gymnázium Strakonice 
                    Usnesení č. 2984/2022 

 Objednávky odboru školství za duben 2022 
                Usnesení č. 2985/2022 

 Užití znaku města Strakonice – Charita Strakonice 
                        Usnesení č. 2986/2022 

6. Starosta 

 Pozvání delegace do partnerského města Rawicz  
                    Usnesení č. 2987/2022 

 Smlouva o převodu akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s. 
                    Usnesení č. 2988/2022 

 Udělení Ceny starosty měst 
                    Usnesení č. 2989/2022 

 Pravidla pro umisťování volebních propagačních materiálů ve  volební 
kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022 a stanovení dalších podmínek využití 
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Strakonice ve volební 
kampani 
                    Usnesení č. 2990/2022 

 Zřízení energetické komise RM 
                    Usnesení č. 2991/2022 

 Zřízení komise pro kontrolu příspěvkových organizací a městských podniků 
                    Usnesení č. 2992/2022 

7. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 33 – 46 
                    Usnesení č. 2993/2022 

 ZŠ F. L. Čelakovského – použití IF 
                    Usnesení č. 2994/2022 

 Šmidingerova knihovna – limit na platy na r. 2022 
                   Usnesení č. 2995/2022 

 Jihočeská hospodářská komora – dotace 
                    Usnesení č. 2996/2022 

 Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu – pouť 
                    Usnesení č. 2997/2022 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb 
                    Usnesení č. 2998/2022 
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8. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III – zdvihací 
plošina“ 
                    Usnesení č. 2999/2022 

9. Odbor životního prostředí 

 Objednávky OŽP za měsíc duben 2022 
               Usnesení č. 3000/2022 

10. Městský ústav sociální služeb Strakonice 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce výtahu pro MěÚSS 
Strakonice 2022“ 
               Usnesení č. 3001/2022 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka pánve pro MěÚSS 
Strakonice 2022“ 
               Usnesení č. 3002/2022 

11. Členka RM – Mgr. Marie Žiláková 

 Rada města Strakonice bere na vědomí zprávu o dětských skupinách a 
nevyužití dotační výzvy 
                    Usnesení č. 3003/2022 

12. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Zápis z jednání Komise pro seniory města Strakonice ze dne 3. 5. 2022 
                    Usnesení č. 3004/2022 

 

67. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost.  
 
Usnesení č. 2939/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 
1) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., Podskalská 324, 
Strakonice -  žádost o výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 2940/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy na výpůjčku, týkající se části pozemku  p. č. st. 375/5 v katastrálním 
území Strakonice za účelem umístění fotovoltaické elektrárny o výkonu 90 kWh.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se společností  DUDÁK – Měšťanský pivovar 
Strakonice, a. s., Podskalská 324, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČO 260 68 273  na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
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Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) LUX Cafe&Bar s. r. o., Na Stráži 265,  Strakonice 386 01 – žádost  
o pronájem části  pozemku  
Usnesení č. 2941/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v katastrálním území 
Strakonice, o výměře cca 75 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné 
zahrádky pro kavárnu  LUX Cafe&Bar, umístěnou v nebytových prostorách v domě, 
v ulici Na Stráži, Strakonice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností LUX  Cafe&Bar s. r. o. Na Stráži 265, 
Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ 11786515  na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.  
Cena nájmu činí 7.500 Kč ročně. 
Nájemní smlouva bude uzavřena od 28. dubna 2022. 
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.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  
II. Pověřuje   
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

3) Žádost o pronájem pozemku 
Usnesení č. 2942/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v katastrálním území  
Dražejov u Strakonic o výměře cca 25 m2, za účelem  vybudování a užívání 
předzahrádky ke stávající provozovně Hospoda na Myslivně, Dražejov.  
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.  
Cena nájmu činí 2.500 Kč ročně. 
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.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  
II. Pověřuje   
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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4) Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku: 
Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 2943/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhodnocení zadávacího řízení - zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku „Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice“, provedeného hodnotící 
komisí pověřenou provedením posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 
k posouzení a hodnocení nabídek. 

II. Rozhodla 
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na realizaci veřejné zakázky „Oprava 
komunikace Zvolenská, Strakonice“ a vybraným dodavatelem je účastník zadávacího 
řízení: 

Dodavatel Sídlo a IČO Cena bez DPH 

Cena včetně DPH 

ZNAKON, a.s. č. p. 44, 386 01 Sousedovice 

26018055 

Akciová společnost 

28.300.649,45 

34.243.785,83 

Nabídkové ceny uchazečů: viz příloha č. 4 materiálu č. 67/1, majetkové záležitosti. 

III. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava komunikace Zvolenská, 
Strakonice“, s vybraným dodavatelem – ZNAKON, a.s., se sídlem č. p. 44, 386 01 
Sousedovice, IČO 26018055, za cenu díla 28.300.649,45 Kč bez DPH, tzn. 
34.243.785,83 Kč včetně DPH, termín realizace je 5 měsíců od předání staveniště. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava 
komunikace Zvolenská, Strakonice“. 
 

5) Přehled objednávek majetkového odboru za duben 2022 
Usnesení č. 2944/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za duben 2022. 
 

6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Modlešovice – kabel NN parc. 
č. 20/4“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 2945/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s.,  Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN a kabelového pilíře do pozemků v majetku 
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města Strakonice p. č. 20/1 a p. č. 20/3, vše v k. ú. Modlešovice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Modlešovice – kabel NN parc. č. 20/4“ za částku 
4.500 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelový pilíř na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné 
břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na 
Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemků v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením NN 
a kabelovým pilířem bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 
plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

- Pokud dojde ke kolizi s dřevinami, bude zhotovitel postupovat dle § 8 a 9 zákona 
č. 114 z roku 1992 (zákon o ochraně přírody a krajiny). 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Dražejov – nová lokalita 18x 
OM H + K“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 2946/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p. č. 
1326/3 v k. ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou stavby 
„Dražejov – nová lokalita 18x OM H + K“ za částku 2.000 Kč bez DPH. K této částce 
bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
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provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě 
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením NN 
bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
 

Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 
- Chodník z dlažebních kostek a ze zámkové dlažby bude po skončení realizace 

uveden do původního stavu. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

8) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice v  k. ú. Dražejov u Strakonic. 
Usnesení č. 2947/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
v souvislosti se stavbou „Zavlažovací potrubí pro zavlažování říční vodou“ uložení 
zavlažovacího potrubí do pozemku v majetku města Strakonice v  k. ú. Dražejov u 
Strakonic, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 

zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha 
bude po skončení prací oseta travinou. 

- Pokud dojde ke kolizi s dřevinami, bude zhotovitel postupovat dle § 8 a 9 zákona 
č. 114 z roku 1992 (zákon o ochraně přírody a krajiny). 

- Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí odboru životního prostředí a Povodí Vltavy. 

II. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a panem XX. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

9) Smlouva o připojení k distribuční soustavě EG.D, a.s. pro odběrné místo  
„Komoditní centrum Na Ostrově 1415 – osvětlení, standardní spotřebiče“ .  
Usnesení č. 2948/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení s EG.D, a.s., pro odběrné místo „Komoditní centrum 
Na Ostrově 1415 – osvětlení, standardní spotřebiče“. 
II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 20.160 
Kč s DPH .  

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

10) Smlouva o připojení k distribuční soustavě EG.D, a.s. pro odběrné místo  
„Komoditní centrum Na Ostrově 1415 –ohřev vody akumulační, elektrické 
vytápění“ .  
Usnesení č. 2949/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení s EG.D, a.s., pro odběrné místo „Komoditní centrum 
Na Ostrově 1415 – ohřev vody akumulační, elektrické vytápění“.   

II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 25.200 
Kč s DPH .  
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

11) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2950/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

II. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 47,50 m2, v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.608 Kč/měsíc. 

III. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 43,40 m2 v domě ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

IV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 78,70 m2 v domě, ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 

V. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 65,37 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

VI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 56,46 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.699 Kč/měsíc (dotace). 

VIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že slečna 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
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X. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 54,43 m2 v domě, ul. Ellerova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.110 Kč/měsíc. 

XI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 59,01 m2 v domě ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.337 Kč/měsíc. 

XII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, 
Bažantnice, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022 a splátky dluhu ve 
výši 4.000 Kč. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc květen 
do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

XIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 80,60 m2 v domě, U Sv. Markéty, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.448 Kč/měsíc. 

XV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 76,13 m2 v domě, ul. Bezděkovská, s manž. XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. případě, že manž. XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.273 Kč/měsíc. 
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XVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 

XVII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 44,78 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku  bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.140 Kč/měsíc (dotace). 

XVIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 68,90 m2 v domě, ul. Tržní, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2 , tj.  celkem 5.512 Kč/měsíc. 

XIX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 82,70 m2 v domě, ul. Dukelská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.616 Kč/měsíc. 

XX. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 57,27 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.249 Kč/měsíc. 

XXI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.728 Kč/měsíc. 
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XXII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž   
předmětem  dodatku  bude  prodloužení  nájmu   bytu  do   30. listopadu 2022. Souhlas 
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 

XXIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 52,78 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.05.2023. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem  4 048 Kč/měsíc. 

XXIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 60,50 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, 4 648 Kč/měsíc 

XXV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 25,30 m2 v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc. 

XXVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 4+1 
a výměře 81,33 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 8 133 Kč/měsíc. 

XXVII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská s panem XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemce 
za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 
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XXVIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 43,30 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 

XXIX. Schvaluje             
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 384 Kč/měsíc. 

XXXI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s manželi XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že manž. 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXVII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že manž. XX, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4 324 Kč/měsíc. 

XXXVIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 63,96 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 31.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 31.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 843  Kč (dotace)  

XXXIX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 57,50 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3 085  Kč (dotace)  

XL. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 4+1 
a výměře 82,97  m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manželi XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu do 31. května 2024. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že manželé XX, 
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neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4 527 Kč/měsíc (dotace). 

XLI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3 918 Kč/měsíc (dotace). 

XLII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 026 Kč/měsíc (dotace). 

XLIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+0 
a výměře 78,45 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června  2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4 960 Kč/měsíc (dotace). 

XLIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+0 
a výměře 78,45 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 824 Kč (dotace)  

XLV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+kk 
a výměře 80,70 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna  2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 4 578 Kč (dotace). 

XLVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+kk 
a výměře 58,30 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022.  Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.05.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.05.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 
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XLVII. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

12) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2951/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 29,57 m2, s paní XX, a to 
ke dni 31.05.2022. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

13) Žádost o pronájem garážového stání  

Usnesení č. 2952/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu v ul. Leknínové 
ve Strakonicích, na poz. v k.ú. Strakonice,  s níže uvedenou  žadatelkou, za 
následujících podmínek:  
- paní XX, nájemné ve výši 300 Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ve smlouvě budou zapracovány 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez 
souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav 
předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta 
ve výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu 
nájmu).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

14) Žádost spol. OURWAY s. r. o., se sídlem Husovo nám. 71, Hořovice,                
o snížení nájemného  
Usnesení č. 2953/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření dodatku, týkajícího se snížení nájemného z plochy o výměře 1 m2 pro umístění 
prodejního automatu ve vstupní hale Plaveckého stadionu Strakonice, Na Křemelce 
305, Strakonice, jejímž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2016-00547 
uzavřené dne 24.11.2016 s městem spol. OURWAY s. r. o., se sídlem Husovo nám. 71, 
Hořovice, s tím, že nájemné bude sníženo na dobu 1 roku od 01.01.2022 do 
31.12.2022, a sice o 50 % z ročního nájemného.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
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15) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce nebytových prostorů 
v objektu Na Křemelce ve Strakonicích – bývalý Rock klub  
Usnesení č. 2954/2022 (67/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce mezi městem Strakonice a spolkem 
SK Fight Pro  Strakonice, z. s., se sídlem Strunkovice nad Volyňkou 55, Volyně, IČ: 
26674190, jejímž předmětem bude  závazek půjčitele,  města Strakonice, k uzavření 
smlouvy o výpůjčce na výpůjčku nebytových prostorů, konkrétně nebytových  prostorů 
o výměře 193,69 m2 v budově bez č. p., postavené na pozemku v k. ú. Strakonice, Na 
Křemelce ve Strakonicích. Jedná se o prostory, nacházející se v I. NP podlaží budovy a 
zčásti v přízemí budovy (celá plocha nebytových prostorů v I. NP, část nebytových 
prostorů v přízemí vyjma místnosti č. 7, kterou má ve výpůjčce FK Junior Strakonice). 
Smlouvu se smluvní strany zavazují uzavřít na základě písemné výzvy kterékoliv strany  
za následujících podmínek: bude vydáno rozhodnutí o „Změně užívání hudebního klubu 
na tréninkové sportovní centrum, Na Křemelce, Strakonice“ Stavebním úřadem MÚ 
Strakonice, a město již nebude povinno vyhradit prostory pro případné ubytování osob 
přicházejících z území Ukrajiny (objekt byl na základě usn. RM č. 2824/2022 ze dne 
30.03.2022 vyčleněn jako jedna z volných ubytovacích kapacit), smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, vypůjčitel  bude hradit 
náklady na energie spojené s výpůjčkou nebytových prostorů, ve smlouvě budou 
rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za provedení změn a úprav 
předmětu výpůjčky bez souhlasu půjčitele (za každé porušení), dále za neodstranění 
změn a úprav předmětu výpůjčky vypůjčitelem po skončení výpůjčky prostorů (za 
každé porušení), smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za porušení předání předmětu 
výpůjčky po skončení výpůjčky ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý 
započatý den prodlení s předáním předmětu výpůjčky).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Praha 4 – výpůjčka pozemku – páteřní cyklostezka 
Usnesení č. 2955/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi smluvními stranami, a to Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4  (půjčitel) a městem 
Strakonice se sídlem Velké náměstí 2,       386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (vypůjčitel), 
jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1219/4 
v katastrálním území Strakonice v rozsahu 130 m2, a to za účelem realizace stavby 
„Strakonice – páteřní cyklostezka“. Smlouva o výpůjčce se zřizuje na dobu určitou, a 
to 01.06.2022 do 31.12.2023. Po dokončení prací město Strakonice zajistí na své 
náklady zaměření vybudované cyklostezky a následné vyhotovení příslušného 
geometrického plánu za účasti a dle podmínek majetkového správce silnice.  
II. Schvaluje 
znění smlouvy č. V1/EN/4 – 2022, která je přílohou materiálu pro jednání Rady města 
Strakonice číslo 67/1a ze dne 18.05.2022. 
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III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2956/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, v ul. Zvolenská, Strakonice, o 
velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 1 měsíce s možností prodloužení o další 1 měsíc 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 01.05.2022 do 31.05.2022.  Nájemné a zálohové úhrady za 
plnění spojená s užíváním bytu budou uhrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.927 Kč.  V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

3) Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2957/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, v ul. Leknínová, Strakonice, o 
velikosti 2+kk a výměře 67,60 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 3 měsíce s možností prodloužení o další 3 měsíc formou dodatku k NS, při 
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) 
nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za 
předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 
(tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, 
že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za 
období od 01.04.2022 do 14.06.2022.   
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   3.894 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 11.682 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s. 
0139201509, spravovaný TS Strakonice, s. r. o. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

4) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2958/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX, a to 
ke dni 31.05.2022. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

5) Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu  
Usnesení č. 2959/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce na užívání bytu v Domě s pečovatelskou 
službou, ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,93 m2, přičemž 
předmětem dodatku bude ustanovení, že z původních dvou vypůjčitelů předmětné 
bytové jednotky, a to pana XX a paní XX, bude od 18.05.2022 vypůjčitelem nadále 
pouze paní XX.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

6) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou, ul. Rybniční, 
Strakonice 
Usnesení č. 2960/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu v Domě s pečovatelskou službou, ul. 
Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,93 m2 s paní XX + 1 osoba XX.  
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 12.05.2022 do 30.06. 2022 s možností 
prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku ke smlouvě o výpůjčce. Smlouva se 
uzavírá za účelem ubytování uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s řešením migrační vlny 
způsobené válkou na Ukrajině.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Žádost o snížení splátek 
Usnesení č. 2961/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, 
Bažantnice, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2, s paní XX, přičemž  
předmětem dodatku smlouvy o nájmu bytu bude ustanovení, že nájemce po dohodě s 
pronajímatelem uznává dluh ve výši 11.761 Kč, který má dlužník paní XX, vůči  
pronajímateli. Jedná se o dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. 
Nájemce se zavazuje tento dluh uhradit v pravidelných splátkách v minimální částce  
2.000 Kč měsíčně, splatných vždy do 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím 
po uzavření tohoto dodatku, pod ztrátou výhody splátek. Nedodržení tohoto 
splátkového kalendáře bude považováno za porušení této smlouvy o nájmu bytu s 
právem pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy.  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

8) Kontejnerové stání VI. v ulici Nádražní 
Usnesení č. 2962/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“ (zápis viz příloha č. 6 materiálu pro jednání 
Rady města Strakonice číslo 67/1a ze dne 18.05.2022). 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 
01 Strakonice, IČ: 47239743, za cenu 1.330.033 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 
včetně DPH 1.609.339,93 Kč, předpokládaný termín zahájení nejpozději do 25.05.2022 
a dokončení 4 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je realizace 
stavby „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Kontejnerové stání VI. 
U Nádraží“. 
 
9) Vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 2963/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku parcelní číslo o výměře 157 m2 a dále na 
výpůjčku části pozemku parcelní číslo o výměře cca 95 m2, vše v katastrálním území 
Nové Strakonice, lokalita Heydukova ulice. 

 

10) Přeložka vodovodu STARZ, na pozemku p. č. 1224/7, 1224/1, vše v k. 
ú. Strakonice 
Usnesení č. 2964/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s oslovením pouze firmy V.H.S.H. s.r.o., Ptákovická 489, 386 01 Strakonice, Přední 
Ptákovice, IČ: 49060392 k podání nabídky na realizaci stavby: „Přeložka vodovodu 
STARZ, na pozemku p. č. 1224/7, 1224/1, vše v k. ú. Strakonice“. Důvodem je, že 
společnost, která byla oslovena, je odborná specializovaná firma, která se zabývá touto 
problematikou a je schopná tuto překládku provést v co nejkratším termínu.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou V.H.S.H. s.r.o., Ptákovická 489, 386 01 
Strakonice, Přední Ptákovice, IČ: 49060392 na zhotovení stavby: „Přeložka vodovodu 
STARZ, na pozemku p. č. 1224/7, 1224/1, vše v k. ú. Strakonice“, za cenu 535.317,48 
Kč bez DPH, tj. za cenu 647.734,15 Kč včetně DPH, termín realizace do 22.06.2022. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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11) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup 
dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období květen – červen 2022 
Usnesení č. 2965/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města 
Strakonice v období květen – červen 2022. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou 
1. písecká lesní a dřevařská, a.s., Brloh 12, 397 01 Písek, IČ: 25198611, za cenu 
1.205.500,00 Kč bez DPH, termín plnění v průběhu měsíce května až června 2022.  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou 1. písecká lesní a dřevařská, a.s., Brloh 12, 397 01 Písek, 
IČ: 25198611, za cenu 1.205.500,00 Kč bez DPH, termín plnění v průběhu měsíce 
května až června 2022.  

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

 

12) Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice 
Usnesení č. 2966/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“ (zápis 
viz příloha č. 10 materiálu pro jednání Rady města Strakonice číslo 67/1a ze dne 
18.05.2022). 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 
Sousedovice, IČO 26018055, za cenu 646.008,65 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 
včetně DPH 781.670,47 Kč, předpokládaný termín zahájení květen 2022 a dokončení 
do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je realizace stavby 
„Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Stavební úpravy 
cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“. 
 

13) Žádost spol. Euroškola Strakonice, střední odborná škola s.r.o., se 
sídlem Husova 361, Strakonice  

Usnesení č. 2967/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
provedení níže uvedených stavebních úprav atria v budově č. p. Husova 361, 
Strakonice, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 94-003 uzavřené dne 
01.08.1994  s městem Strakonice Euroškola Strakonice, střední odborná škola s.r.o., 
se sídlem Husova 361, Strakonice: 
- „Euroškola Strakonice – zastřešení“ – dle nabídky firmy Tengostav s.r.o., se sídlem 
Strakonice, Dražejov, Otavská 85, IČO 05997763, přičemž nabídka obsahuje výměnu 
drátoskel včetně souvisejících prací a dále dodávku a montáž odvodňovacích žlabů. 
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Celkem je kalkulována výměna 53 ks poškozených tabulí drátoskel (opět za drátosklo 
tloušťky 6 mm). Výše cenové nabídky činí včetně DPH 1.061.119,31 Kč.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta města a Stavebního úřadu MÚ 
Strakonice. Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce.   

II. Schvaluje  
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 94-003 uzavřené dne 01.08.1994 mezi městem 
Strakonice a spol. Euroškola Strakonice, střední odborná škola s.r.o., se sídlem Husova 
361, Strakonice I, IČO 25165542, jehož předmětem bude souhlas s provedením 
následujících stavebních úprav v pronajaté   budově, jejichž provedení zajistí nájemce 
na své náklady: 
- „Euroškola Strakonice – zastřešení“ – dle nabídky společnosti Tengostav s.r.o., se 
sídlem Strakonice, Dražejov, Otavská 85, IČO 05997763, v rámci stavebních úprav 
bude provedena výměna stávajících drátoskel včetně souvisejících prací a dále dodávka 
a montáž odvodňovacích žlabů. Celkem bude provedena výměna 53 ks poškozených 
tabulí drátoskel (opět za drátosklo tloušťky 6 mm). Výše nákladů na realizaci činí dle 
cenové nabídky společnosti včetně DPH 1.061.119,31 Kč.  
- Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce.   
- Smlouvu na provedení prací dle nabídky společnosti Tengostav s.r.o. uzavře 
Euroškola Strakonice, střední odborná škola s.r.o..  
- Ve smlouvě bude zapracována záruka 3 roky na provedené práce, a to ode dne 
předání provedené práce.  
- Po převzetí díla předá Euroškola Strakonice na město Strakonice předávací protokol 
na převzetí díla, a faktury na provedené práce (technické zhodnocení nemovitosti). 
Technické zhodnocení nemovitosti  převezme do majetku pronajímatel (město 
Strakonice). Od dalšího čtvrtletí bude probíhat zápočet pohledávky (odsouhlasených 
proinvestovaných nákladů) až do úplného vyrovnání pohledávky. Vzhledem k tomu, že 
nájemné není fakturováno s DPH, nebude ani na investici uplatněn odpočet DPH.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 

14) Projektová dokumentace - Základní škola Dukelská, Strakonice, 0. a 1. 
etapa přestavby 
Usnesení č. 2968/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku na 
služby: „Projektová dokumentace Základní škola Dukelská, Strakonice, 0. a 1. etapa 
přestavby“ v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.   

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: 
„Projektová dokumentace Základní škola Dukelská, Strakonice, 0. a 1. etapa 
přestavby“. 

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

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

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

15) Žádost o umožnění užívání pozemků a souhlas se vstupem na pozemky 
města Strakonice p. č. 478/4, 477/10, 70, 71/2, vše v k. ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 2969/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s využíváním pozemků města Strakonice p. č. 478/4 a 477/10 (ostatní plocha, silnice) 
25. protiletadlovým raketovým plukem, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice a s 
umožněním vstupu osob a přejezdu vojenské (kolové) techniky na pozemky MO p. č. 
69/1 a 69/2 přes zatravněnou část pozemků města Strakonice p. č. 70 a 71/2, vše v k. 
ú. Nové Strakonice, za následujících podmínek: 
- souhlas města Strakonice je u pozemků p. č. 70, 71/2 a 477/10, vše v k. ú. Nové 
Strakonice, podmíněn souhlasem AEROKLUBU STRAKONICE, občanského sdružení, V 
Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČ: 00475645, na základě uzavřené Smlouvy o věcném 
břemenu č. 2010-104 ze dne 21.12.2009 mezi městem Strakonice a AEROKLUBEM 
STRAKONICE, občanským sdružením, z důvodu provozování letiště. 
- komunikace nebudou poškozeny vojenskou technikou a nebude omezen dopravní 
provoz a chůze ostatních účastníků. 
- vyvarování se jakéhokoliv zásahu do stávající volně rostoucí zeleně. 
 

16) Žádost o povolení vjezdu do areálu hradu 
Usnesení č. 2970/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s jednorázovým vjezdem osobního vozu SPZ 8AR 6550 za účelem provedení 
snímkování exteriéru I. nádvoří strakonického hradu pro vytvoření panoramatické 
mapy. Snímkování společností Cyclomedia, se sídlem Van Voordenpark 1B, Zaltbommel 
5301KP, Nizozemsko, proběhne v období mezi 01.06. až 31.07.2022 s tím, že cca 3 
dny předem bude upřesněn konkrétní termín. Snímkování v  konkrétním termínu musí 
být schváleno příspěvkovou organizací města Městského kulturního střediska 
Strakonice, tak aby snímkování nenarušilo nějakou konající akci. Souhlas je dále 
podmíněn kladným vyjádřením odboru dopravy. 
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17) Zateplení MŠ Stavbařů č.p. 213, Strakonice“   
Usnesení č. 2971/2022 (67/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedené hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Zateplení MŠ Stavbařů č.p. 213, Strakonice“ (zápis viz příloha č. 15 materiálu 
pro jednání Rady města Strakonice číslo 67/1a ze dne 18.05.2022). 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou – STAVEKO spol. s r.o., se sídlem Zdabořská 24, 261 
01 Příbram, IČO 45145580, za celkovou cenu díla včetně DPH 11.835.615,00 Kč, 
termín plnění 9 měsíců od účinnosti  smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je realizace 
stavby „Zateplení MŠ Stavbařů č.p. 213, Strakonice“. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Zateplení MŠ Stavbařů 
č.p. 213, Strakonice“. 
 

2. Odbor sociální 

 Seznam objednávek 
Usnesení č. 2972/2022 (67/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek sociálního odboru za leden 2022, březen 2022 a duben 2022. 
 

3. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.03.2022 do 
30.04.2022 

Usnesení č. 2973/2022 (67/3) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.03.2022 do 30.04.2022. 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt 
„Podpora dětí narozených ve Strakonicích“ 

Usnesení č. 2974/2022 (67/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OSOV/168/22 na realizaci projektu 
„Podpora dětí narozených ve Strakonicích“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2,370 76 České 
Budějovice. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 
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 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Oprava 
tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ 

Usnesení č. 2975/2022 (67/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1916/22 na realizaci projektu 
„Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U zimního stadionu 
1952/2,370 76 České Budějovice. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Podání žádosti v rámci dotačního programu MPO „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení Strakonice“ 

Usnesení č. 2976/2022 (67/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
podání žádosti v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Komponenta 2.2.2.“ pro projekt „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení Strakonice“. 
II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na předfinancování 
a spolufinancování projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení Strakonice“. 
 

 Územní studie – souhrnná informace o plochách, ve kterých je 
rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie. 

Usnesení č. 2977/2022 (67/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
souhrnnou informaci o plochách, ve kterých je rozhodování v území podmíněno 
zpracováním územní studie. Aktuálně nebude zadáno zpracování další územní studie. 
 

 Schválení aktualizace Seznamu investičních priorit MŠ a ZŠ v rámci  
Místního akčního plánu vzdělávání II 

Usnesení č. 2978/2022 (67/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
aktualizaci Seznamu investičních priorit ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice v 
rámci  Místního akčního plánu vzdělávání II pro programovací období 2021 – 2027. 
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 Úprava veřejného prostranství Střela – podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 2979/2022 (67/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava veřejného prostranství Střela“ do 6. výzvy 
Místní akční skupiny Strakonicko, z. s., v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020.  

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022-3 na 
spolufinancování a předfinancování realizace projektu „Úprava veřejného prostranství 
Střela“. 
 

4. Městská policie  

 Zápis z jednání komise pro bezpečnost 
Usnesení č. 2980/2022 (67/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání komise pro bezpečnost. 
 

 Informační systém MP Manager  
Usnesení č. 2981/2022 (67/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
nákup licence informačního systému MP Manager pro potřeby městské policie a 
používání tohoto systému strážníky MP Strakonice, čímž bude postupně nahrazen 
současný program DERIK. 
II. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy mezi městem Strakonice jako nabyvatelem a společností 
FT Technologies a. s., Chválkovická 151/82, 772 00 Olomouc, IČ 26833620, DIČ 
CZ26833620 jako poskytovatelem, jejímž předmětem je zajištění přístupu k užívání 
licence informačního systému MP Manager za jednorázovou odměnu ve výši 12.000 Kč 
bez DPH a dále poskytnutí licence a souvisejících služeb za cenu 25.800 Kč měsíčně 
bez DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5. Odbor školství 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Záštita starosty města Strakonice – SH ČMS – OSH Strakonice 
Usnesení č. 2982/2022 (67/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
udělení záštity starosty města Strakonice nad soutěží Okresní soutěž dobrovolných 
hasičů v kategorii mužů a žen dne 4. 6. 2022 v areálu Na Sídlišti.  
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 Individuální dotace – Klub třetí armády Plzeň 
Usnesení č. 2983/2022 (67/5) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
individuální dotaci ve výši 1 000 Kč Klubu třetí armády Plzeň, Losiná 425, 332 04 Losiná, 
IČO 26992183 na pohonné hmoty pro historická vozidla během květnových oslav 
osvobození jihozápadních Čech dne 5. 5. 2022 z důvodu nesplnění zákonné podmínky 
pro poskytnutí dotace. 
 

 Individuální dotace – Gymnázium Strakonice 
Usnesení č. 2984/2022 (67/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
individuální dotaci ve výši 35 000 Kč Gymnáziu Strakonice, Máchova 174, 386 01 
Strakonice, IČO 60650443 na zajištění dopravy do partnerského města Bad Salzungen 
na mezinárodní workcamp pro studenty gymnázií ve dnech 26. 6.-2. 7. 2022. 
II. Schvaluje 
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.   
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Objednávky odboru školství za duben 2022 
Usnesení č. 2985/2022 (67/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru školství za duben 2022. 
 

 Užití znaku města Strakonice – Charita Strakonice 
Usnesení č. 2986/2022 (67/5a) 

I. Schvaluje 
užití znaku města Strakonice Charitou Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice, 
IČO 69093083 v katalogu sociálních služeb Chariťáček. 
 
6. Starosta 

 Pozvání delegace do partnerského města Rawicz  
Usnesení č. 2987/2022 (67/6) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla,  
že zástupci města Strakonice se nezúčastní akce 10. jubilejní ročník „24-hodinový 
festival˝ v partnerském městě Rawicz ve dnech 21. – 22.05.2022 a partnerskému 
městu bude zaslána písemná omluva z akce. 
 

 Smlouva o převodu akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s. 
Usnesení č. 2988/2022 (67/6a) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit uzavření smlouvy o převodu 26.678 kusů kmenových zaknihovaných akcií 
společnosti Teplárna Strakonice a.s. mezi městem Strakonice jako nabyvatelem a 
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společností Severní energetická a.s., IČO: 286 77 986, se sídlem Václava Řezáče 315, 
434 01 Most, jako převodcem za fixní kupní cenu 563 Kč za akcii, tzn. za celkovou 
kupní cenu ve výši 15.019.714 Kč. 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem uvedené smlouvy o převodu akcií. 
 

 Udělení Ceny starosty města 
Usnesení č. 2989/2022 (67/6a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
udělení Ceny starosty města Strakonice panu XX za dlouhodobou činnost v oblasti 
muzejnictví, šíření věhlasu města Strakonice, pořádání přednášek a publikační činnost 
ředitele muzea. 
 

 Pravidla pro umisťování volebních propagačních materiálů ve volební 
kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022 a stanovení dalších podmínek využití 
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Strakonice ve volební 
kampani 

Usnesení č. 2990/2022 (67/6a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla, 
že ve volební kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022 lze volební propagační materiály umisťovat na zábradlí, 
sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice. Takovéto umístění 
volebních propagačních materiálů nepodléhá režimu obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Pro umístění volebních propagačních materiálů na zábradlí, sloupy veřejného osvětlení 
apod. ve vlastnictví města Strakonice se stanoví následující podmínky: 
Umístění volebních propagačních materiálů na zábradlí, sloupy veřejného osvětlení 
apod. ve vlastnictví města Strakonice bude provedeno na základě nájemního poměru 
sjednaného mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a žadatelem jako nájemcem. 
Mezi těmito smluvními stranami bude na základě písemné žádosti žadatele uzavřena 
písemná nájemní smlouva na pronájem příslušného zábradlí, sloupů veřejného 
osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice (předmět nájmu) s nájemným ve výši 
20 Kč (plus DPH v zákonné výši) za každý započatý m2 plochy reklamního zařízení a 
každý i započatý den užívání předmětu nájmu (vícestranné reklamní zřízení se pro tyto 
účely považuje za jednu plochu). Nájemné bude v plné výši pronajímateli uhrazeno 
před uzavřením nájemní smlouvy a před započetím užívání předmětu nájmu. Celková 
doba nájmu bude sjednána na nejvýše 29 dnů.  
Rada města tímto souhlasí s uzavíráním písemných nájemních smluv na pronájem 
zábradlí, sloupů veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice za účelem 
umístění volebních propagačních materiálů v období volební kampaně pro volby do 
Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 23.09.2022 a 24.09.2022 mezi městem 
Strakonice jako pronajímatelem a žadateli jako nájemci za shora uvedených podmínek. 
Pravomoc uzavírat uvedené nájemní smlouvy Rada města Strakonice svěřuje v souladu 
s § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Městskému úřadu Strakonice, odboru dopravy (za MěÚ Strakonice, odbor 



Stránka 29 (celkem 37) 
 

dopravy bude jednat vedoucí tohoto odboru, popř. jeho zástupce).  
Uzavření nájemní smlouvy dle výše uvedených podmínek nenahrazuje žadateli 
příslušný souhlas MěÚ Strakonice, odboru dopravy. 
Podle podmínek uvedených v tomto bodu I tohoto usnesení rady města bude 
postupováno v případech, kdy písemná žádost žadatele o umístění volebních 
propagačních materiálů na zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví 
města Strakonice bude Městskému úřadu Strakonice doručena v období od 18.07.2022 
do 22.09.2022. 
Z důvodu speciální úpravy pro umisťování volebních propagačních materiálů na 
zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice ve volební 
kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 23.09.2022 
a 24.09.2022, provedené tímto bodem usnesení, nebude v těchto případech 
aplikováno obecné usnesení Rady města Strakonice č. 3828/2009 z 09.12.2009. 
II. Rozhodla, 
že ve volební kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022 lze volební inzerci otisknout ve Zpravodaji města Strakonice 
z důvodů pevně daného termínu uzávěrky inzerce pouze v jeho vydání září 2022.  
Pro tuto volební inzerci ve Zpravodaji města Strakonice se stanoví následující 
podmínky: 
Uzávěrka inzerce zářijového vydání Zpravodaje města Strakonice je 16.08.2022, ovšem 
pro účely politické reklamy je stanoven termín uzávěrky 12.08.2022, pro případ 
náhradního využití inzertní plochy za situace, kdy politický subjekt neprojeví zájem o 
umístění inzerce. Zářijové vydání Zpravodaje města Strakonice bude distribuováno 
mezi obyvatele města v období od 29.08.2022. 
Volební inzerce umístěná ve Zpravodaji města Strakonice bude situována výhradně na 
volebních dvoustranách. Velikost inzerce je stanovena v jednotné velikosti modulu ¼, 
což je parametr 92 x 130 mm (vyjádřeno šířka x výška) pro volební subjekt. Umístění 
konkrétního volebního subjektu bude závislé na vylosovaném pořadí volebního 
subjektu na hlasovacím lístku pro předmětné volby.  
Losování pořadových čísel volebních subjektů proběhne 08.08.2022, v 14.00 hodin ve 
velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice. Průběh losování bude veřejný.  
Pokud se kterýkoli volební subjekt rozhodne prostor pro inzerci nevyužít, případně 
nedodá inzertní data v uvedeném termínu, bude do jeho vyhrazeného umístění 
posunuta inzerce nejbližšího následujícího subjektu, a to i opakovanými kroky tak, aby 
byla tímto postupem výsledná vizualizace zarovnána do jednotného bloku.    
V případě zájmu zpracuje tiskové PDF technický zpracovatel Zpravodaje města 
Strakonice za jednotný poplatek 600 Kč bez DPH. V rámci zpracování jsou přípustná 2 
kola připomínek k vizualizaci.      
Cenu předvolební inzerce ve Zpravodaji města Strakonice určuje poskytující subjekt a 
technický zpracovatel společnost Regionální vydavatelství s.r.o., IČ 27846717, DIČ CZ 
27846717, vedeno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323109 se sídlem 
K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9. Kontaktní osobou pro účely inzerce 
politických subjektů v souvislosti s volbami je pan XX.   
Tisková data politické subjekty dodají technickému zpracovateli Zpravodaje města 
Strakonice nejpozději do 12.08.2022 včetně, a to zprávou elektronické pošty, nebude-
li dohodnuto jinak. Tiskovými daty se rozumí tiskový soubor PDF (CMYK, rozlišení 
nejméně 300dpi, ořezové značky). Inzerce doručená po tomto termínu bude z tisku 
vyloučena bez náhrady. 
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Toto usnesení rady města představuje výjimku z usnesení Rady města Strakonice č. 
5348/2018 z 22.08.2018 přijatého ve věci zákazu politické propagace ve Zpravodaji 
města Strakonice. 
III. Rozhodla, 
že ve Zpravodaji města Strakonice, vydání září 2022 nebude vyjma volební inzerce 
realizované za podmínek dle bodu II tohoto usnesení probíhat žádná propagace 
politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého 
kandidáta nebo agitace ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, 
jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. 
IV. Bere na vědomí  
informaci starosty města o jeho rozhodnutí učiněném v souladu s § 30 odst. 1 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů ve volební 
kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 23.09.2022 a 
24.09.2022. 
Plocha pro vylepení volebních plakátů bude poskytnuta k využití bezplatně. 
V. Rozhodla, 
že v období od 14.09.2022 do 24.09.2022 bude pozastavena účinnost usnesení Rady 
města Strakonice č. 5249/2018 z 25.07.2018, jež upravuje zákaz využívání výlepových 
ploch spadajících do správy MěKS k prezentaci politických stran, politických hnutí a 
nezávislých kandidátů.  
VI. Ukládá 
řediteli Městského kulturního střediska Strakonice předložit starostovi města písemnou 
informaci obsahující zejména údaje o lokalizaci, velikosti, stavu a využití (obsazenosti) 
výlepových ploch ve vlastnictví města Strakonice využitelných pro vylepení volebních 
plakátů ve volební kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022. 
VII. Rozhodla, 
že ve volební kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022 nebudou k propagaci volebních subjektů využívány webové 
stránky města Strakonice ani profil města Strakonice na sociální síti Facebook. 
VIII. Rozhodla,  
že ve volební kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022 nebude k propagaci volebních subjektů využíváno vysílání 
Strakonické televize, s.r.o.  
IX. Rozhodla,  
že ve volební kampani pro volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na 
23.09.2022 a 24.09.2022 nebudou k propagaci volebních subjektů využívány žádné 
další nemovité věci ani movité věci ve vlastnictví města Strakonice (vyjma věcí 
uvedených v předcházejících bodech tohoto usnesení) užívané přímo městem 
Strakonice, jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, nebo obchodními společnostmi, 
v nichž má město Strakonice 100% majetkovou účast. 
 

 Zřízení energetické komise RM 
Usnesení č. 2991/2022  
Rada města po projednání 
I. Zřizuje 
energetickou komisi Rady města Strakonice. 
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 Zřízení komise pro kontrolu příspěvkových organizací a městských 
podniků 

Usnesení č. 2992/2022  
Rada města po projednání 
I. Nezřizuje 
komisi pro kontrolu příspěvkových organizací a městských podniků Rady města 
Strakonice. 
 
7. Odbor finanční 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 33 – 46 
Usnesení č. 2993/2022 (67/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 33  ve výši  1.445.392,70,00 Kč 
Příspěvek ze státního rozpočtu určený ke zmírnění negativních dopadů poklesu 
daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 
2022. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let. 

 Rozpočtová skladba příjmy 0000 - 4111    ÚZ  98 043 
 financování 8115  

 

RO  č. 34  ve výši  29.881.000,00 Kč 
Třetí splátka průtokové neinvestiční účelové dotace pro příspěvkovou organizaci 
Městský ústav sociálních služeb  na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 – 0000 – 4122 ÚZ 13 305 
 výdaje 1230 – 43xx – 5336 ÚZ 13 305 

 

RO  č. 35  ve výši  20.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ Povážská, Strakonice  na zajištění projektu „Zábavně a bezpečně“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1328 – 0000 – 4122 ÚZ 415 

 výdaje 1328 – 3113 – 5336 ÚZ 415 
    

 

RO  č. 36  ve výši  30.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ Dukelská, Strakonice  na zajištění projektu „Baltík 2022“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1321 – 0000 – 4122 ÚZ 415 
 výdaje 1321 – 3113 – 5336 ÚZ 415 

 

RO  č. 37  ve výši  55.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ Dukelská, Strakonice  na zajištění projektu „Nové vybavení v tělocvičnách ZŠ 
Strakonice, Dukelská 166“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1321 – 0000 – 4122 ÚZ 416 
 výdaje 1321 – 3412 – 5336 ÚZ 416 
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RO  č. 38  ve výši  322.000,00 Kč 
Průtoková investiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ Dukelská, Strakonice  na zajištění projektu „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ 
Strakonice Dukelská 166 – 2. část“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1321 – 0000 – 4222 ÚZ 416 

 výdaje 1321 – 3412 – 6356 ÚZ 416 
 

RO  č. 39  ve výši  75.000,00 Kč 
Průtoková investiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ F. L.  Čelakovského na zajištění projektu „Florbal etapa II. na ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1320 – 0000 – 4222 ÚZ 416 

 výdaje 1320 – 3412 – 6356 ÚZ 416 

 

RO  č. 40  ve výši  60.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ F. L. Čelakovského  na zajištění projektu „Družina rodinného typu na ZŠ F. L. 
Čelakovského Strakonice etapa I“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1320 – 0000 – 4122 ÚZ 415 
 výdaje 1320 – 3113 – 5336 ÚZ 415 

 

RO  č. 41  ve výši  480.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
ZŠ F. L. Čelakovského  na zajištění projektu „Renovace sportovního zázemí na ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1320 – 0000 – 4122 ÚZ 416 
 výdaje 1320 – 3412 – 5336 ÚZ 416 

 

RO  č. 42  ve výši  138.000,00 Kč 
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice na spolufinancování projektů podpořených dotacemi z Jihočeského kraje: 
„Družina rodinného typu na ZŠ  F. L. Čelakovského Strakonice etapa I“ a  „Renovace 
sportovního zázemí na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“. Rozpočtové opatření bude 
kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši 
nedočerpaných účelových prostředků. 

Rozpočtová skladba výdaje 1320 – 3113 – 5331  

 příjmy 1xxx – 3xxx – 2229  
 

RO  č. 43  ve výši  73.000,00 Kč 
Navýšení účelového provozního příspěvku s vyúčtováním příspěvkové organizaci ZŠ F. 
L. Čelakovského, Strakonice, na úhradu nájemného a dopravy za účelem zajištění 
výuky plavání pro žáky 3. a 4. tříd. Plánovaná výuka v loňském roce nebyla z důvodu 
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pandemie koronaviru realizována. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami 
příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných 
účelových prostředků. 

Rozpočtová skladba výdaje 1320 – 3113 – 5331  
 příjmy 1xxx – 3xxx – 2229  

 

RO  č. 44  ve výši  250.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na doplnění městského mobiliáře. Finanční 
prostředky budou použity na realizaci fit prvků v parku v Novém Dražejově a na 
zakoupení lavic na sídliště Šumavská. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky 
minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 294 - 3639 - xxxx  

 financování 8115  
 

RO  č. 45  ve výši  217.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na doplnění herních prvků. Finanční 
prostředky budou  použity na pořízení pružinové houpačky, věže se skluzavkou a 
opravu pískovišť na sídlišti Šumavská. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky 
minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 294 - xxxx - xxxx  

 financování 8115  

 

RO  č. 46  ve výši  150.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na zakoupení 10 ks informačních panelů za 
účelem prezentace investičních záměrů města Strakonice. Rozpočtové opatření bude 
kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 294 - xxxx – xxxx  

 financování 8115  
 

 

 ZŠ F. L. Čelakovského – použití IF 
Usnesení č. 2994/2022 (67/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
příspěvkové organizaci ZŠ F. L. Čelakovského převod částky 20.000 Kč z rezervního 
fondu do fondu investičního a použití těchto prostředků na spolufinancování projektu 
„Florbal etapa II. na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“. 
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 Šmidingerova knihovna – limit na platy na rok 2022 
Usnesení č. 2995/2022 (67/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
navýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna 
Strakonice o částku 100.000 Kč na celkovou výši 7.830.000 Kč na rok 2022. 
 

 Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí dotace 
Usnesení č. 2996/2022 (67/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře ve výši 50.000 Kč (slovy padesát 
tisíc korun českých) na podporu podnikatelského prostředí na Strakonicku v roce 2022. 
Dotace nebude poskytnuta na hospodářskou činnost organizace.   

II. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
IČ 00251810, jako poskytovatelem a Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem 
Husova 9, 370 01  České Budějovice, IČ 48208248, jako příjemcem, jejímž předmětem 
je podpora podnikatelského prostředí na Strakonicku v roce 2022.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy v předloženém znění. 
 

 Nájemní smlouva se smlouvou o podnájmu - pouť 
Usnesení č. 2997/2022 (67/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje   
uzavření Nájemní smlouvy se smlouvou o podnájmu (část pozemku o výměře 
11 700 m² a pozemku o výměře 6 624 m² vše v k.ú. Strakonice) za účelem umístění 
pouťových atrakcí na období konání Václavské poutě ve Strakonicích v letech 2022, 
2023, 2024  mezi p. XX, jako nájemcem a městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
Strakonice, IČ 00251810, jako pronajímatelem za cenu 1.010.000 Kč za každý rok. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy v předloženém znění. 
 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb 
Usnesení č. 2998/2022 (67/7) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právní služby ze dne 29.07.2008 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2018 mezi panem XX, IČ 66232368 a městem 
Strakonice, jehož předmětem je zejména stanovení smluvní odměny 120 Kč + DPH 
advokátovi za poskytování právních služeb specifikovaných ve smlouvě. 
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8. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 
Dukelská III – zdvihací plošina“ 
Usnesení č. 2999/2022 (67/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III – zdvihací 
plošina“. 

II. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III – zdvihací plošiny“ 
těmto firmám: 
VECOM zdvihací zařízení s.r.o. 
Františka Křížka 1105/4 Holešovice 
170 00 Praha 7 
IČ: 25599348 
 
MANUS Prostějov, spol. s r.o. 
Za drahou 4332/4 
796 01 Prostějov 
IČ: 47900440 
 
Výtahy VOTO s.r.o. 
Jateční 2691/10 
301 00 Plzeň 4 
IČ: 62623826 
 
ITS Praha, spol. s r. o. 
Brněnská 537 
664 42 Modřice 
IČ: 43001408 

III. Jmenuje členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Jaroslav Houska 
2. XX  
3. XX 
4. XX  
5. XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Josef Zoch 
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. XX 
IV. Ukládá 
řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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V. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

9. Odbor životního prostředí 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Objednávky OŽP za měsíc duben 2022 
Usnesení č. 3000/2022 (67/9) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za měsíc duben 2022. 
 

10. Městský ústav sociální služeb Strakonice 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Rekonstrukce výtahu pro 
MěÚSS Strakonice 2022“ 

Usnesení č. 3001/2022 (67/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce výtahu pro MěÚSS Strakonice 2022“. 
Pořadí nabídek: 
1. místo:  
firma Schindler CZ a.s. 
se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 
IČO: 27127010 
celková cena s DPH ……………………….. 1.875.500,00 Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou 
zakázku. 
III. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné 
zakázky. 
 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka pánve pro MěÚSS 
Strakonice 2022“ 

Usnesení č. 3002/2022 (67/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci: „Dodávka pánve pro MěÚSS Strakonice 2022“. 
Pořadí nabídek: 
1. místo:  
firma RO GASTROSERVIS-CB s.r.o. 
se sídlem Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice 
IČO: 05027012 
celková cena s DPH ……………………….. 735.491,00 Kč 
2. místo:  
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firma DSD METALIC Trade s.r.o. 
se sídlem Karlova 211/5, 301 00 Plzeň 1 
IČO: 9196448 
celková cena s DPH ……………………….. 767.832,00 Kč 
3. místo:  
firma Kovoslužba OTS, a.s. 
se sídlem Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 
IČO: 25103709 
celková cena s DPH ………………………… 773.277,00 Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 
III. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné 
zakázky. 
 

11. Členka RM – Mgr. Marie Žiláková 

 Informace o dětských skupinách a nevyužití dotační výzvy 
Usnesení č. 3003/2022 (67/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci členky RM Mgr. Žilákové o dětských skupinách ve městě Strakonice a 
nevyužití dotační výzvy. 
 

12. Městské kulturní středisko Strakonice 
 Zápis z jednání Komise pro seniory města Strakonice ze dne 3. 5. 2022 

Usnesení č. 3004/2022 (67/11) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zápis z jednání Komise pro seniory ze dne 3. 5. 2022. 
 

 

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 17,00 hodin.     

 

Datum pořízení zápisu: 18.05.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


