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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 68. schůze Rady města Strakonice 
konané 1. června 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 7 členů RM 

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

 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                      Usnesení č. 3005/2022 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                               Usnesení č. 3006/2022 – č. 3068/2022  

2. Odbor rozvoje 
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.05.2022 do 31.05.2022 
                      Usnesení č. 3069/2022 

 Vydání Změny č. 6 Územního plánu Strakonice  
                      Usnesení č. 3070/2022 

 Vydání Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
                    Usnesení č. 3071/2022 
 Vydání Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 

                    Usnesení č. 3072/2022 
 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Naučná stezka 

Švandy Dudáka – obnova informačních panelů“ 
                    Usnesení č. 3073/2022 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Areál hradu, objekt 
sýpky bez čp., parc. č.6/1, k. ú Nové Strakonice, rejstř.č. ÚSKP 35221/3-3945 – 
obnova kamenného erbu Johanitského řádu na jižní fasádě sýpky“ 
                   Usnesení č. 3074/2022 

 Projekt "Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného okruhu NS 
Švandy dudáka" – souhlas s realizací a financováním projektu z prostředků 
města Strakonice 
                    Usnesení č. 3075/2022 

 Smlouva „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH“ 
                    Usnesení č. 3076/2022 

 Vydání Změny č. 5 Územního plánu Strakonice 
                                            Odloženo 

 Vyhodnocení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
„Město Strakonice – dodávka vybavení 2 jazykových učeben a související 
stavební úpravy pro ZŠ Jiřího z Poděbrad“ 
                    Usnesení č. 3077/2022 
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3. Odbor školství 
 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z. s. 

                    Usnesení č. 3078/2022 

 Oracle – prodloužení technické podpory 
                  Usnesení č. 3079/2022 

 Uzavření dohody o prodloužení „Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a 
instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a 
podpisů“ o čtyři roky s CENDIS s. p. 
                    Usnesení č. 3080/2022 

 Zpravodaj města Strakonice – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385  
                    Usnesení č. 3081/2022 

4. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 47 – 53 
                   Usnesení č. 3082/2022 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb 
                     Usnesení č. 3083/2022 

5. Odbor sociální 
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 

                    Usnesení č. 3084/2022 

 Dotace – dotační program (body 2 – 29) 
                                                               Usnesení č. 3085/2022 – č. 3112/2022  

 Individuální dotace (body 30 - 33) 
                                                               Usnesení č. 3113/2022 – č. 3116/2022  
6. Starosta 

 Házená – podpora extraligové činnosti  
   Projednáno bez přijetí usnesení. 

 Informace o stavu nákupu akcií firmy Seven.... 
   Projednáno bez přijetí usnesení. 

 Zpráva p. místostarosty o stavu a postupu nákupu a prodeje tepla a jeho 
distribuce občanům  

             Projednáno bez přijetí usnesení. 

 Pověření panu místostarostovi Oberfalcerovi k jednání mezi městem, 
Přádelnou, TST a dalšími možnými účastníky (občany apod.) využití nově 
nakoupeného tepelného hospodářství  

   Projednáno bez přijetí usnesení. 
 Zpráva p. místostarosty o stavu a dalším řešení pohledávek a závazků mezi 

města, TC Přádelna Strakonice s.r.o. a firmou Energo  
          Odloženo 

 Energetická komise - určení významu, oblastí a obsahu práce, základní 
personální obsazení  

Odloženo 
7. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, 
Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Zápis č.3/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS 
Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 19.05.2022 v kanceláři ředitele společnosti  
                   Usnesení č. 3117/2022 
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8. Odbor životního prostředí 

 Smlouva č. Sml 2022-00162 (č. A22020101) o poskytnutí služeb na 
internetovém serveru www.fiedler-magr.cz 
                   Usnesení č. 3118/2022 

9. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna 

oken v zázemí tělocvičen“ 
                   Usnesení č. 3119/2022 

10. Odbor vnitřních věcí 

 Uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, Exekutorským úřadem  
Plzeň – sever, o bezplatném přístupu do informačního systému exekutorského 
úřadu 
                   Usnesení č. 3120/2022 

11. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Stanovení podmínek pro vedení volební kampaně voleb 2022 - výlepy volebních 
plakátů na výlepových plochách ve vlastnictví města a ve správě MěKS 
                   Usnesení č. 3121/2022 

 
68. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost.  
 
Usnesení č. 3005/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
Od 14:30 se schůze zúčastnil ředitel Nemocnice Strakonice a.s. pan XX se žádostí o 
souhlas se stavbou „Rekonstrukce části ulice Šmidingerova“. 
Od 14:45 se schůze RM zúčastnili paní XX a pan XX ve věci extraligové činnosti házené. 
Od 15:15 se schůze RM zúčastnil zástupce firmy Znakon, a.s. pan XX a prezentoval 
nabídku zhotovitele na realizaci díla Cyklostezka z Nového Dražejova (od Myslivny) do 
Katovic přes Pracejovice.  
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Narovcová, E. Charvátová. 
1) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno 
šetření 
Usnesení č. 3006/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o provedených šetřeních u žadatelů o nájem bytu. 
 

2) Doplnění údajů do formuláře „Žádost o nájem bytu“ 
Usnesení č. 3007/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

http://www.fiedler-magr.cz/
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I. Schvaluje 
doplnění údajů do formuláře „Žádost o nájem bytu“ o údaj, týkající se vlastnictví či 
spoluvlastnictví jiné nemovitosti vhodné k bydlení.  
 

3) SVJ Mlýnská 1066, Strakonice – stížnost na chování nájemce  
Usnesení č. 3008/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
neprodloužení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. Mlýnská, 
Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 25,40 m2, nájemci paní XX, tzn. že nájemní poměr 
skončí 31.07.2022. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

4) Žádost o přihlášení další osoby do bytu 
Usnesení č. 3009/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
přihlášení pana XX, na služby spojené s užíváním bytu, v domě, Rybniční, Strakonice, 
jehož nájemce je pan XX. 
 

5) Obyvatelé domu, ul. Budovatelská, Strakonice – stížnost na chování dvou 
obyvatel v domě 
Usnesení č. 3010/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
TS Strakonice, s.r.o., zaslání I. výzvy panu XX, ke zjednání nápravy, a to v tom smyslu, 
aby se nájemce choval v souladu s nájemní smlouvou a nedocházelo k rušení nočního 
klidu a obtěžování ostatních uživatelů bytů hlučným a nevhodným chováním. 
 
6) Žádost o urychlení přidělení bytu 
Usnesení č. 3011/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se urychlení přidělení bytu.  
 

7) Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 3012/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu panu XX, k b. j. v domě, ul. Havlíčkova, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a  výměře 96,49 m2, ve III. NP, po paní XX (vztah – syn). 
 

8) Žádost o převedení bytu  
Usnesení č. 3013/2022 (68/1) 
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. B. Němcové, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 66,90 m2, s panem XX.  

II. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. B. Němcové, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 66,90 m2 se slečnou XX, přičemž 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. 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 
5.352 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 16.056 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s. 
042800306, spravovaný TS Strakonice, s. r. o.  
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
9) Žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 3014/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana XX, týkající se přidělení bytu. 
 
10) Žádost o byt pro syna 
Usnesení č. 3015/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana XX, týkající se přidělení bytu pro syna XX.   
 

11) TS Strakonice, s. r. o. – posouzení vlhkostních poruch bytové jednotky 
v domě, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice 
Usnesení č. 3016/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
TS Strakonice, s. r. o. zajištění provedení stavebních úprav v bytě v domě, ul. Krále 
Jiřího z Poděbrad, Strakonice, jehož nájemce je paní XX. Stavební úpravy budou 
provedeny v souladu s návrhy stavebně konstrukčních opatření navržených 
v odborném posudku „Posouzení vlhkostních poruch bytové jednotky“, vypracovaném 
DEKPROJEKT s. r. o.,  panem XX v březnu – dubnu 2022. Jedná se o: 

- výměnu stávajících oken a střešních oken v předmětné bytové jednotce 
- utěsnění větracích prostupů v kuchyni 
- úpravu prostoru v podstřeší, tzn. demontáž asfaltového pásu a nahrazení 

difuzně otevřenou fólií. 
Současně budou provedena termovizní měření.  
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12) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3017/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Trvá 
na usnesení č. 2699/2022 ze dne 16.03.2022, tzn. neprodloužení smlouvy o nájmu 
bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. Leknínová, Strakonice, nájemce paní XX.   
 

13) Žádost o přidělení bytu v domě, ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 3018/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
opětovnou žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2.  
 

14) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, 
Plánkova 629, Strakonice – žádost o přidělení bytu pro policistku Obvodního 
oddělení PČR ve Strakonicích 
Usnesení č. 3019/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, 
Plánkova 629, Strakonice, týkající se přidělení bytu stržm. XX, s tím, že v současné 
době není volná žádná vhodná bytová jednotka.  
 

15) MěÚSS, Jezerní 1281, Strakonice – doporučení přidělení bytové 
jednotky pracovnici Domova pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice 
Usnesení č. 3020/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
doporučení MěÚSS, Jezerní 1281, Strakonice, týkající se přidělení bytu paní XX, s tím, 
že v současné době není volná žádná vhodná bytová jednotka.  
 

16) Žádost o přednostní přidělení bytu 

Usnesení č. 3021/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přednostního přidělení bytu.  
 
17) Žádost o přidělení bytu 
Usnesení č. 3022/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky.  
 

18) Uvolněná b. j. 1+1, č. b., v domě, Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 3023/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, Velké náměstí, 
Strakonice.  
 

19) Uvolněná b. j. 1+0, č. b., v domě, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 3024/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, ul. Leknínová, Strakonice, 
o velikosti 1+0 a výměře 57,91 m2. 
II. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě ul. Leknínová, Strakonice, o 
velikosti 1+0 a výměře 57,91 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok 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). 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    2.675 Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 8.025 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s. 
0139100807, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

20) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou č. p. 1281, 
ul. Jezerní, Strakonice 
Usnesení č. 3025/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou č. 
p. 1281, ul. Jezerní, Strakonice s paní XX + 1 osoba XX. Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou od 22.05.2022 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. 
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21) Žádost o realizaci veřejného osvětlení městské komunikace v lokalitě    
U Blatského rybníka. 
Usnesení č. 3026/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje  
zřízení nového odběrného místa pro realizaci nového veřejného osvětlení pro část pěší 
komunikace od lávky přes řeku Volyňku k Blatskému rybníku v zahrádkářské kolonii. 
II. Schvaluje  
prodloužení veřejného osvětlení cesty za odbočkou z ul. Pod Hradem směrem 
k Blatskému rybníku o dva světelné body.  
III. Ukládá 
majetkovému odboru zajištění všech náležitostí k realizaci této stavby 
 

22) Žádost p. XX – spol. ADIST s. r. o., se sídlem Nahošín 17, 386 01 
Doubravice o pronájem hradního sklípku 
Usnesení č. 3027/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a  spol. ADIST  s. r. o., se sídlem 
Nahošín 17, 386 01 Doubravice, IČ: 07567031, jejímž předmětem bude pronájem 
následujících prostorů a movitého majetku, a to za níže uvedených podmínek: 
- hradní sklípek,  tj. nebytová jednotka číslo  50/1 vymezená v budově č. p. 50, Zámek 
ve  Strakonicích II, postavené na parc. č. st. ¼  v  kat. území  Nové Strakonice,  obec  
a okres Strakonice, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a 
pozemku  o velikosti 324/1343.  
Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání:  
- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC,  to 
vše v 1. nadzemním podlaží  o celkové výměře 164,19 m2.  
- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC, to vše v 1. podzemním podlaží o celkové 
výměře 144,41 m2.  
Dále se jedná o movitý majetek, nacházející se v předmětných prostorech, který bude  
blíže specifikován  v příloze ke smlouvě.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 3 měsíce, v 
případě podání výpovědi z důvodu neplacení nájemného je výpovědní lhůta 1 měsíc.  
Předmět nájmu (nebytová jednotka a movitý majetek) bude využíván pro hostinskou 
činnost. Nájemné je stanoveno ve výši: 2.400 Kč/měsíčně za nebytové prostory, 
v případě, že bude nájemce plátcem DPH, bude tato částka navýšena o DPH,  nájemné 
z movitého majetku ve výši 1.000 Kč/měsíčně + DPH, nájemce bude rovněž hradit 
služby spojené s užíváním předmětu nájmu.  
Ve smlouvě bude zapracován závazek nájemce, zajišťovat drobné opravy a běžnou 
údržbu předmětu smlouvy na vlastní náklady, s cílem udržovat předmět nájmu 
v řádném stavu tak, aby se jeho hodnota nesnižovala, a aby po celou dobu trvání této 
smlouvy zůstal předmět smlouvy alespoň ve stavu, v jakém byl nájemci předán. 
Rovněž  bude zapracován závazek nájemce, součásti inventáře předané nájemci, 
udržovat s péčí řádného hospodáře a dojde-li v důsledku nájemcova užívání ke zničení 
nebo opotřebení či poškození do takové míry, že součást inventáře nelze dále užívat, 
upozorňuje pronajímatel nájemce, že tato  součást inventáře již nebude 
pronajímatelem nahrazována. Nájemce se zaváže zajistit, aby technická zařízení 
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v pronajatých prostorech byla využívána  pouze v souladu s návody k použití, tak, aby 
on, ani jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby (podnájemci) nezpůsobili škody na 
majetku pronajímatele.   
Nájemce bude na základě nájemní smlouvy oprávněn předmět nájmu (či jeho část) 
poskytnout do užívání třetím osobám pouze na základě písemného souhlasu 
pronajímatele.  
Dále budou ve smlouvě zapracovány následující závazky nájemce: 
- při případném předání „hradního sklípku“ podnájemci je nájemce povinen zajistit při 
předání majetku v kuchyni a baru hradního sklípku zároveň předání návodů k použití  
k předaným zařízením,  
- dále je nájemce povinen při předání „hradního sklípku“ podnájemci zajistit zaškolení 
dodavatelem vzduchotechnického zařízení v pronajatém  prostoru o provozu a údržbě 
tohoto zařízení, zároveň předat návody k použití tohoto zařízení a  k jeho údržbě. 
- spolupracovat s pořadateli kulturních akcí a respektovat jejich požadavky při jejich 
pořádání (zejména se jedná o požadavky MěKS, Muzea středního Pootaví a 
Šmidingerovy knihovny Strakonice), 
- v sezóně zajistit venkovní posezení odpovídající prostředí středověkého hradu dle 
projektu schváleného Krajským úřadem JčK, odborem kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu (vydání závazného stanoviska),  
- respektovat styl hradu a doporučení památkové péče v případě umístění reklam, týká 
se  i umístění poutačů, 
- zajistit zásobování podle pravidel předem dohodnutých, tzn. zajištění zásobování od 
západní brány, k tomuto účelu bude nájemce využívat zapůjčený klíč od zásuvných 
sloupků v objektu hradu,  
- zajistit na vlastní náklady úklid prostranství přiléhajícího k pronajaté části nemovitosti, 
- neparkovat v areálu hradu, ani na vyhrazených místech, totéž platí i pro hosty 
hradního sklípku, i pro TAXI službu; 
- neumisťovat v prostorách hradního sklípku jakékoliv výherní hrací přístroje. 
Případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady,  provedení těchto 
úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s investičním technikem 
města, při ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory  na své náklady do 
původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré změny a úpravy 
předmětu nájmu se nájemce zavazuje provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon,  a se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, a po písemném souhlasu města Strakonice. Vzhledem k tomu, že 
hrad Strakonice je národní kulturní památka, na veškeré úpravy, včetně změny užívání, 
musí být vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje České 
Budějovice, odboru kultury a památkové péče. Ve smlouvě budou rovněž zapracovány 
smluvní pokuty ve výši 3.000 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 3.000 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.  
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23) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 2019-00229 ze dne 
30.07.2019 – Oblastní charita Strakonice, se sídlem Sousedovice 40, 
Strakonice  
Usnesení č. 3028/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00229 uzavřené  
dne 30.07.2019 mezi  městem Strakonice a Oblastní charitou Strakonice, se sídlem 
Sousedovice 40, Strakonice, jehož předmětem bude závazek pronajímatele  
nevypovědět výše uvedenou nájemní smlouvu dříve než do   1 roku ode dne uzavření 
dodatku. 
 

24) Žádost o prominutí nájmu z plochy pro umístění prodejního automatu 
na hračky v krytém areálu Plaveckého stadionu Strakonice 
Usnesení č. 3029/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na 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. 2018-00216 uzavřené  dne 20.04.2018 mezi městem Strakonice a p. XX, 
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.  
 

25) Žádost o výpůjčku části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3030/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemku v katastrálním území Přední Ptákovice o 
výměře cca 50 m2, za účelem dočasného uskladnění palivového dříví.   
 

26) Žádost o pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání 
Václavské poutě  
Usnesení č. 3031/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
pronájem části pozemku v katastrálním území Strakonice, se stavbou zpevněné plochy, 
o výměře cca 950 m2 po dobu konání Václavské poutě, to je od  pondělí 12. září  2022 
do úterý 27. září 2022, tzn. celkem 16 dnů.  Nájemní smlouva na dobu určitou bude 
uzavřena s paní XX, výše nájmu 45.000 Kč za celou dobu nájmu, za účelem umístění 
prodejních stánků a provozování stánkového prodeje.  
Předmět nájmu může nájemce dále poskytnout do podnájmu jednotlivým prodejcům. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky splnění všech aktuálních bezpečnostních 
nařízení  vlády ČR – COVID-19. 
Dále se nájemce zavazuje:  
- zajistit úklid a čistotu předmětu nájmu v průběhu i po skončení jeho užívání. To 
znamená, že bezprostředně před zahájením akce bude v celém areálu k dispozici 
dostatečné množství  kontejnerů a jiných odpadových nádob. Přistavení kontejnerů a 
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odvoz odpadu si zajistí nájemce u Technických služeb Strakonice s.r.o. na vlastní 
náklady. Po ukončení akce bude kontrolnímu orgánu (odbor MěÚ ŽP Strakonice) 
předložen doklad (např. faktura) o  nezávadném odstranění odpadu. 
- zajistit, aby na předmětu nájmu bylo prodáváno výhradně strakonické pivo,  
- dodržovat bezpečnostní a hygienické podmínky provozu dle příslušných platných 
právních předpisů, vyhlášky města Strakonice a dalších aktuálních nařízení. Veškeré 
odpadní vody musí být svedeny do městské kanalizace, v žádném  případně nesmí být 
vypouštěny na volné prostranství (jedná se nejen o splaškové vody ale i o kuchyňské 
odpady a jiné). Rovněž není možné vypouštět jakékoli závadné vody (viz předchozí) 
do Mlýnského náhonu nebo do řeky Otavy. V tomto prostoru není dovoleno mytí 
vozidel a jiných zařízení.   
- respektovat ochranné pásmo stromů na předmětné ploše. Ochranné pásmo je 
vymezeno kolmým průmětem obvodu koruny. V tomto prostoru nesmí být umístěny 
žádné atrakce LTZ, vozidla, zvířata, stánky  a jiná zařízení (platí pro zavěšování 
čehokoliv na větve stromů). 
- před fyzickým předáním prostoru, informovat příslušného pracovníka majetkového 
odboru, který za účasti nájemce provede obhlídku celého prostoru. V průběhu pořádání 
akce umožní nájemce pracovníkům městského úřadu Strakonice provádět nahodilé 
kontroly.  
Po skončení akce a úklidu bude kontaktován příslušný pracovník majetkového odboru, 
který za účasti nájemce provede závěrečnou kontrolu a převzetí prostoru.  
- nevyužívat plochy nacházející se v okolí předmětu nájmu (zejména zeleň). Nájemce 
zejména není oprávněn na těchto plochách parkovat a umisťovat přívěsy. 
- zachovávat volný průchod k LTZ kolem předmětu  nájmu, zejména sem nepřidávat 
stoličky, stojany s balónky atd. 
-  dodržovat nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002 k zabezpečení požární ochrany. 
- zcela vyklidit předmět nájmu  při ukončení nájemního poměru a zcela vyklizený ho 
předat pronajímateli. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení 
s vyklizením  a předáním předmětu nájmu. 
Nevyklidí-li nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru, 
dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit sám, 
a to na náklady nájemce. 
- nájemce si je vědom, že povrchová úprava plochy tržiště je určena pouze k umístění 
stánků. Pojíždění techniky po této ploše je zakázáno, a tudíž případné škody vzniklé 
nesprávným užíváním uhradí nájemce. 
V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené výše, je nájemce povinen uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato 
povinnost porušena. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
způsobené škody. 
Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů poté, co 
bude písemná výzva pronajímatele doručena nájemci.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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27) MTZ Mototechnika, s.r.o. – věcné břemeno  
Usnesení č. 3032/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
změnu usnesení č. 3101/2017 spočívající v tom, že oprávněnou nemovitou věcí 
z věcného břemene bude i pozemek parc. č. 1208/14 a pozemek parc. č. st. 4434, vše 
v kat. území Strakonice. 
Celý   text usnesení po doplnění zní takto:  
RM Schvaluje 
uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti města Strakonice 
jako vlastníka pozemku p. č. dle KN 1208/1 k. ú. Strakonice strpět umístění stavebně 
- technického opatření zajišťující oporu sousedního pozemku p. č. dle KN 1208/24 a 
pozemku p. č. 1208/14 a st. 4434, vše v k. ú. Strakonice, včetně staveb na něm 
umístěných. Rozsah věcného břemena je vymezen pruhem šíře 1,5 m v celé délce 
společné hranice parcel p. č. dle KN 1208/14 a 1208/01, vše v k.ú. Strakonice dle 
přílohy. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
 

28) Dodatek ke smlouvě o výpůjčce bytu uzavřené s paní XX   
Usnesení č. 3033/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce na užívání bytu v Domě s pečovatelskou 
službou č. p. 1283, ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,93 m2, přičemž 
předmětem dodatku bude ustanovení, že z původně jednoho vypůjčitele předmětné 
bytové jednotky, a to paní XX, budou od 23.05.2022 vypůjčitelé dva, a to paní XX a 
paní XX + 1 osoba  XX. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

29) Žádost o přenechání pozemku města Strakonice v k. ú. Strakonice na 
provedení parkoviště pro obyvatele domu v ul. Arch. Dubského, Strakonice, 
na náklady žadatele 
Usnesení č. 3034/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemku města Strakonice v k. ú. Strakonice o 
výměře cca 500 m2 za účelem vybudování parkoviště (cca 24 parkovacích stání), a to 
na dobu 20 let.  
 

30) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 3035/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku o výměře cca 20 m2 v katastrálním území 
Střela.  
II. Schvaluje 
vyřazení žadatele z evidence o pronájem části pozemku v katastrálním území Střela.  
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31) Smlouva o připojení k distribuční soustavě EG.D, a.s. pro odběrné místo 
„Volnočasový areál u Panské zahrady“  
Usnesení č. 3036/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení s EG.D, a.s., pro odběrné místo „Volnočasový areál u 
Panské zahrady“. 

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. 
 

32) Smlouva o připojení k distribuční soustavě EG.D, a.s. - navýšení 
proudové hodnoty hlavního jističe na hodnotu 3x160 A pro odběrné místo  
„Bažantnice – provozovna - byty“ .  
Usnesení č. 3037/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o připojení s EG.D, a.s., jejímž předmětem je navýšení proudové 
hodnoty hlavního jističe z hodnoty 3x63 A na hodnotu 3x160 A pro odběrné místo 
„Bažantnice provozovna - byty“. 

II. Souhlasí 
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 61.110 
Kč s DPH .  

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

33) Žádost o souhlas se stavbou „Rekonstrukce části ulice Šmidingerova“ 
Žadatel: Nemocnice Strakonice, a. s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 
Usnesení č. 3038/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Předběžně schvaluje 
investiční akci Nemocnice Strakonice a. s., s názvem „Rekonstrukce části ulice 
Šmidingerova“ na pozemku v majetku města p. č. 778/5 v k. ú. Strakonice, a to na 
náklady Nemocnice Strakonice a. s. s tím, že projektová dokumentace předmětné akce 
bude s městem Strakonice konzultována a odsouhlasována v rozpracovanosti. Před 
podáním žádosti o stavební povolení bude PD předložena Radě města Strakonice 
k odsouhlasení. 
  



Stránka 14 (celkem 48) 
 

34) Žádosti o souhlas města Strakonice s umístěním a realizací přístavby k 
rodinnému domu 
- z titulu vlastníka sousedního pozemku 
- udělení výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 3039/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
z titulu vlastníka sousedního pozemku, tzn. pozemků, vše v k. ú. Dražejov u Strakonic, 
umístění a přístavbu k rodinnému domu na pozemcích vše v k. ú. Dražejov u Strakonic. 
Současně schvaluje udělení výjimky odstupové vzdálenosti, která činí směrem 
k pozemku v k. ú. Dražejov u Strakonic méně než 1m. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas Stavebního úřadu MěÚ Strakonice. 
 

35) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „STL plyn a příp. Strakonice, Písecká 
1115“  
Žadatel: EG.D, a. s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: Hrdlička spol. s. r. o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň 
Usnesení č. 3040/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření 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, 602 00 Brno, pro uložení zařízení distribuční soustavy – STL plynovod a STL 
přípojka do pozemků v majetku města Strakonice p. č. 845/4 a 847/8, vše v k. ú. 
Strakonice, v souvislosti se stavbou „STL plyn a příp. Strakonice, Písecká 1115“, za 
částku 43.800 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

36) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Rek. NTL na STL ST, Ptákovická, Lesní - 
II. et“  
Žadatel: EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
V zastoupení: Hrdlička spol. s. r. o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň 
Usnesení č. 3041/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření 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 – STL plynovod, 
STL přípojka, HUP do pozemků v majetku města Strakonice p. č. 261/2, 320/1, 
320/367, 589/1, 677 v k. ú. Přední Ptákovice, v souvislosti se stavbou „Rek. NTL na 
STL ST, Ptákovická, Lesní - II. et“, za částku 101.350 Kč bez DPH. K této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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37) Žádost o zábor veřejného prostranství- Státní okresní archiv Strakonice 
- výstava historie MDF ve Strakonicích v parku u soudu.  
Usnesení č. 3042/2022 (68/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 

s povolením záboru veřejného prostředí v Parku u soudu na pozemku p. č. 580 k. ú. 
Strakonice Státnímu okresnímu archivu Strakonice v termínu 20.08.2022 – 
09.09.2022, za účelem pořádání výstavy věnující se historii Mezinárodního dudáckého 
festivalu ve Strakonicích.  
II. Pověřuje 
majetkový odbor a odbor životního prostředí k zajištění všech náležitostí k povolení 
předmětného Záboru veřejného prostranství. 
 

1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 3043/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

schválit vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 
Kč: 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
- lůžko Terno Plus 43 – 13 ks pořizovací cena á 26.283,78 Kč, rok pořízení 2001 
- lůžko Terno Plus  – 3 ks pořizovací cena á 33.575,85 Kč, rok pořízení 2001 
město Strakonice – majetkový odbor: 
Jedná se o níže uvedená zařízení pro varování obyvatelstva VISO 2002: 
-  inventární číslo  22/50-7 – Informační systém VISO 2002 – poř. cena 430.474,80 
Kč, r. pořízení 2002 
-  inventární číslo  22/50-9 – Výstražný systém varování obyvatel  VISO 2002 – poř. 
cena 1.949.029 Kč r. pořízení 2004 
-  inventární číslo  22/50-10 – VISO 2002 – poř. cena 902.472,90 Kč r. pořízení 2004 
-  inventární číslo  22/50-16 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (8 bodů) - poř. 
cena 238.231,10 Kč r. pořízení 2011 
-  inventární číslo  22/50-17 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (4 body) - poř. 
cena 59.072 Kč,  r. pořízení 2015 
-  inventární číslo  22/50-18 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (3 body) - poř. 
cena 44.304 Kč,  r. pořízení 2016 
-  inventární číslo  22/50-19 – Varovný systém VISO 2002 – rozšíření (3 body) - poř. 
cena 44.304 Kč,  r. pořízení 2016. 
 

2) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3044/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku v katastrálním území Modlešovice 
o výměře cca 30 m2.  
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3) Žádost o prodej, pronájem částí pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3045/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku o přibližné výměře cca 67 m2, vše 
v  katastrálním území Strakonice.   

II. Schvaluje 
vyřazení žadatele o pronájem části pozemku o přibližné výměře cca 67 m2, vše 
v  katastrálním území Strakonice, z evidence.   
III. Schvaluje  
v případě nutného nahodilého zásobování provozovny fitness centrum v objektu 
Hvězda, Mlýnská ulice, využití části pozemku v katastrálním území Strakonice.  
 

Usnesení č. 3046/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

neschválit vyhlášením záměru na prodej části pozemku o přibližné výměře  cca 67 m2, 
vše v  katastrálním území Strakonice.   
II. Doporučuje ZM  

schválit vyřazení žadatele o prodej části pozemku o přibližné výměře  cca 67 m2, vše 
v  katastrálním území Strakonice z evidence.   
 

4) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3047/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

neschválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku v katastrálním území Strakonice 
o výměře cca 3 m2, ulice Havlíčkova.  

II. Doporučuje ZM  

schválit vyřazení žadatele o prodej části pozemku v katastrálním území Strakonice.  
 

5) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  

Usnesení č. 3048/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
neschválit vyhlášením záměru na prodej části pozemku v  katastrálním území 
Strakonice.   
II. Doporučuje ZM  
schválit vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku v  katastrálním území 
Strakonice.   
 
Usnesení č. 3049/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku o přibližné výměře cca 36 m2, v 
katastrálním území Strakonice, za účelem stavby a umístění garáže. 
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6) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3050/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

neschválit vyhlášením záměru na prodej části pozemku v  katastrálním území 
Modlešovice.    

II. Doporučuje ZM  

schválit vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku v  katastrálním území 
Modlešovice.    
 

7) Žádost o prodej, pronájem částí pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3051/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
neschválit vyhlášení záměru na prodej částí pozemků v lokalitě za hřbitovem za účelem 
výstavby garáží. Jedná se o části pozemku v katastrálním území Strakonice.   
II. Doporučuje ZM 

schválit vyřazení žadatele z evidence o prodej částí pozemku v  katastrálním území 
Strakonice.      
 

 

Usnesení č. 3052/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků v lokalitě za hřbitovem za účelem 
výstavby garáží. Jedná se o části pozemku v katastrálním území Strakonice.   
II. Schvaluje  
vyřazení žadatele z evidence o pronájem částí pozemku v katastrálním území 
Strakonice.  
 

8) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3053/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

neschválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře cca 80 m2 
v  katastrálním území Přední Ptákovice.  

II. Doporučuje ZM  

schválit vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku v katastrálním území 
Přední Ptákovice.       
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9) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 3054/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře cca 38 m2 s tím, že přesná 
výměra požadovaného pozemku bude určena na místě samém a za účasti pracovníků 
majetkového odboru na místě samém a nepřesáhne hranice současné stavby areálu 
Hvězda a nebude zasahováno do stávající proluky mezi areálem Hvězda a  Domovem 
pro seniory. 
 

10) Žádost o změnu druhu a způsobu využití části pozemku v katastrálním 
území Dražejov u Strakonic nebo prodej části předmětného pozemku 
Usnesení č. 3055/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

neschválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku v katastrálním území Dražejov u 
Strakonic. 
II. Doporučuje ZM 

schválit vyřazení žadatele z evidence o prodej části pozemku v katastrálním území 
Dražejov u Strakonic. 
 

 

Usnesení č. 3056/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru podat „žádost o vydání rozhodnutí v pochybnosti zda je pozemek 
součástí ZPF“, a to na základě geometrického zaměření té částí pozemku v katastrálním 
území Dražejov u Strakonic, která dle skutečného stavu slouží jako komunikace. 
 

11) Ministerstvo obrany České Republiky, IČ: 60162694, se sídlem 
Tychonova 221, 160 00 Praha 6 – nabídka na směnu nemovitého majetku 
Usnesení č. 3057/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

neschválit vyhlášení záměru na směnu stavby kolektoru, ve kterém jsou uloženy 
elektrické kabely VN 22 KV, elektrické kabely NN, přívodní vodovodní potrubí, 
parovodní potrubí, strukturovaná kabeláž pro vojenský útvar Strakonice, telefonní 
kabely, dálkové kabely, elektrické kabely veřejného osvětlení a kanalizační potrubí, a 
jež vede z pozemku na pozemek a je v majetku Ministerstva obrany České republiky, 
IČ: 60162694, Tychonova 221, 160 00 Praha 6, a to za pozemky v majetku města 
Strakonice, vše v katastrálním území Nové Strakonice.  
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Usnesení č. 3058/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
bezúplatný převod vodovodního řadu, jenž je uložen v kolektoru vedoucím z pozemku 
na pozemek, vše v katastrálním území Nové Strakonice, který je v majetku Ministerstva 
obrany České republiky, IČ: 60162694, Tychonova 221, 160 00 Praha 6. 
 

12) Žádost o prodej pozemků v kat. území Modlešovice pro trafostanice 
Usnesení č. 3059/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře cca 25 m2 a části pozemku 
o výměře cca 25 m2, vše v kat. území Modlešovice, za účelem realizace stavby nových 
trafostanic.  
Záměr na prodej předmětné části pozemku v kat. území Modlešovice se vyhlašuje 
s následujícím omezením: 
Samotná realizace výstavby trafostanice a převod vlastnického práva k části pozemku 
v kat. území Modlešovice je možný až po 23.2.2025.  
 

13) Bývalá základní škola Podsrp – žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 3060/2022 (68/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře 28 m2 v kat. území Přední 
Ptákovice (dle geometrického plánu č. 1045-37/2022 vyhotoveném Geoteka s.r.o. je 
předmětná část pozemku označena novým parcelním č. 181/5 v kat. území Přední 
Ptákovice). 
 
1) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., Podskalská 324, Strakonice 
-  žádost o výpůjčku pozemku – doplnění usnesení  
Usnesení č. 3061/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy na výpůjčku, týkající se části pozemku v katastrálním území 
Strakonice o výměře cca 500 m2, 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. 
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.  
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2) Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 
500 08 Hradec Králové – zřízení věcného břemene a nájmu – stavba 
„Bažantnice Strakonice likvidace splaškových vod z areálu“ 
Usnesení č. 3062/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvy nájemní mezi smluvními stranami, a to Lesy České republiky, s. p., IČ: 
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (budoucí obtížený 
či pronajímatel) a městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 
21 Strakonice (budoucí oprávněný či nájemce), jejímž předmětem je právo budoucího 
oprávněného (město Strakonice) provést stavbu „Bažantnice Strakonice likvidace 
splaškových vod z areálu“ na pozemku p. č. 408/1 v katastrálním území Nové 
Strakonice. 
Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
k budoucímu služebnému pozemku za účelem zřízení věcného břemene – služebnosti 
spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku potrubí 
výtlačného řadu splaškových vod. 
Rozsah věcného břemene je v šíři pásma 1 m na obě strany od půdorysu potrubí 
výtlačného řadu splaškových vod. Město Strakonice nechá na své náklady vyhotovit 
geometrický plán, kterým se vyznačí část budoucího služebného pozemku dotčeného 
věcným břemenem – služebností, a také znalecký posudek, kterým bude stanovena 
úplata za zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
existence stavby. 
Část budoucího služebného pozemku zahrnující rozsah pracovního pruhu pro uložení 
potrubí výtlačného řadu splaškových vod, případně další plochy související s výstavbou 
potrubí výtlačného řadu splaškových vod, o celkové výměře 722 m2, je předmětem 
nájmu po dobu výstavby, přičemž roční nájemné činí 13.870 Kč + DPH. 
Část budoucího služebného pozemku zahrnující rozsah budoucího věcného břemene o 
celkové výměře 540 m2 je předmětem nájmu po výstavbě, a to do dne právních účinků 
vkladu věcného břemene, přičemž roční nájemné činí 3.456 Kč + DPH. 
Město Strakonice se zavazuje do 30 dnů od ukončení nájmu po dobu výstavby, 
nejpozději však do 2 let od uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí, doručit 
budoucímu obtíženému návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, a to 
včetně geometrického plánu, kterým se vyznačí část budoucího služebného pozemku 
dotčeného věcným břemenem – služebností. 
II. Schvaluje 
znění výše uvedené smlouvy č. SML-00063-2022-199, která je přílohou materiálu pro 
jednání Rady města Strakonice číslo 68/1b ze dne 01.06.2022. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) Teplovody Šumavská a Dubského – předání do užívání Teplárně 
Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 3063/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice, IČ 251810, Velké náměstí 2, 
Strakonice, jako půjčitelem a společností Teplárna Strakonice, a.s., IČ 608 26 843, se 
sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, jako vypůjčitelem, kterou 
budou přenechány do užívání následující teplovody: 
- Teplovod VS 523, kterým se dopravuje tepelná energie z výměníkové stanice, 
umístěné v budově čp. 523 - stavby technické vybavenosti, postavené na pozemcích 
parc. číslo st. 300 a st. 299/2, v katastrálním území Přední Ptákovice, v obci Strakonice, 
okres Strakonice, ke koncovým vytápěným objektům v ulici Povážská-Šumavská s 
popisnými čísly  249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262. 
Součástí teplovodu je strojní technologické vybavení výměníkové stanice, umístěné v 
budově čp. 523 - stavby technické vybavenosti, postavené na pozemcích parc. číslo st. 
300 a st. 299/2, v katastrálním území Přední Ptákovice, 
- Teplovod VS Dubského, kterým se dopravuje tepelná energie z výměníkové stanice, 
umístěné v budově bez čísla popisného nebo evidenčního – stavby technické 
vybavenosti, postavené na pozemku parc. číslo st. 1989, ulice Arch. Dubského, v 
katastrálním území v obci Strakonice, okres Strakonice, ke koncovým vytápěným 
objektům v ulici Arch. Dubského s popisnými čísly 976, 977, 978, 985, 986, 987. 
Součástí teplovodu je strojní technologické vybavení výměníkové stanice, umístěné v 
budově bez čísla popisného nebo evidenčního – stavby technické vybavenosti, 
postavené na pozemku parc. číslo st. 1989, ulice Arch. Dubského, v katastrálním území 
Strakonice, 
- Teplovod VS 524, kterým se dopravuje tepelná energie z výměníkové stanice, 
umístěné v nebytové jednotce číslo 524/1, v budově č. p. 524 – stavba pro 
administrativu, v katastrálním území Přední Ptákovice, v obci Strakonice, ke koncovým 
vytápěným objektům v ulici Povážská-Šumavská s popisnými čísly  270, 290, 291, 292, 
293, 294. Součástí teplovodu je strojní technologické vybavení výměníkové stanice 
umístěné v nebytové jednotce číslo 524/1 v budově čp. 524, stavba pro administrativu, 
v části obce Přední Ptákovice, stojící na parcele st. 356 a parcele č. st. 855, vše v kat. 
území Přední Ptákovice. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců. 
Vypůjčitel se ve smlouvě zaváže, že bude hradit veškeré opravy a náklady na provoz.   
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice, IČ 251810, Velké náměstí 2, 
Strakonice, jako půjčitelem a společností Teplárna Strakonice, a.s., IČ 608 26 843, se 
sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, jako vypůjčitelem, kterou 
budou přenechány do užívání místnosti výměníkových stanic: 
- Prostory výměníkové stanice, umístěné v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 523 
- stavby technické vybavenosti, postavené na pozemcích parc. číslo st. 300 a st. 299/2, 
v katastrálním území Přední Ptákovice. Jedná se o samostatnou místnost o výměře 47 
m2. 
- Prostory výměníkové stanice, umístěné v budově bez čísla popisného nebo 
evidenčního – stavby technické vybavenosti, postavené na pozemku parc. číslo st. 
1989, ulice Arch. Dubského, v katastrálním území Strakonice. Jedná se o samostatnou 
místnost nacházející se pod úrovní prvního nadzemního podlaží budovy o výměře 48 
m2. 
- Prostory výměníkové stanice umístěné v nebytové jednotce číslo 524/1 v budově čp. 
524, stavba pro administrativu, v části obce Přední Ptákovice, stojící na parcele st. 356 
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a parcele č. st. 855, vše v kat. území Přední Ptákovice. Jedná se o samostatnou 
místnost nacházející se pod úrovní prvního nadzemního podlaží budovy čp. 524 o 
výměře 103 m2. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců. 
Vypůjčitel se ve smlouvě zaváže, že bude hradit veškeré opravy a náklady na provoz.   
III. Pověřuje 
1. místostarostu města uzavřením a podpisem předmětných smluv. 
 

4) Veřejná zakázka „Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – 
výměna výtahu do stávající šachty“ 
Usnesení č. 3064/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Domov pro 
seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – výměna výtahu do stávající šachty“ mezi městem 
Strakonice a společností Schindler CZ a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, 
IČ: 27127010, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:  
- změna konečného termínu pro dokončení díla (předání a převzetí díla) z 10.05.2022 
(dle dodatku č. 1) na 03.06.2022. Důvodem je skutečnost, že došlo k prodlení na 
straně objednatele s dodáním příslušného stavebního povolení, resp. s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 

5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice v  k. ú. Přední Ptákovice. 
Usnesení č. 3065/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka na pozemku v k. ú. Přední Ptákovice“ 
uložení nové vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice v  k. ú. 
Přední Ptákovice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- Zpevněná cesta a štěrkový sjezd bude po skončení všech prací uveden do 

původního stavu 
- Vodovodní přípojka bude pod stávajícím chodníkem vedena podvrtem 
- Tato stavba bude časově koordinována s investiční akcí společnosti EG.D, a. s.,  

Lidická 1873/36, 602 00 Brno s názvem „Strakonice – nové OM výjezd směr 
Hajská“ 

Tento souhlas je podmíněn souhlasem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. 

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

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku                  
v majetku města Strakonice v k. ú. Strakonice. 
Usnesení č. 3066/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
v souvislosti se stavbou „Radomyšlská – vodovod, kanalizace“ uložení nového 
vodovodního a kanalizačního řadu do pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. 
Strakonice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

- Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového 

krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn 

výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi 

stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou 

emulzí. 

- Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu s 

Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 

pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“ schválenými 

ministerstvem dopravy 

Tento souhlas je podmíněn souhlasem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené lhůty 
nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. Výše 
smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 

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

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Žádost o souhlas se stavbou „Novostavba obslužné komunikace na 
pozemku, k. ú. Strakonice“  
Usnesení č. 3067/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
umístění obslužné komunikace na pozemcích v majetku města Strakonice, vše v k. ú. 
Strakonice, v souvislosti se stavbou „Novostavba obslužné komunikace na pozemku 
v k. ú. Strakonice“, přičemž komunikace bude vybudována na náklady žadatele. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas příslušného silničního správního úřadu (MěÚ 
Strakonice, odbor dopravy). 
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8) Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku: 
Cyklostezka z Nového Dražejova (od Myslivny) do Katovic přes Pracejovice 
Usnesení č. 3068/2022 (68/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhodnocení zadávacího řízení - zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku „Cyklostezka z Nového Dražejova (od Myslivny) do Katovic přes 
Pracejovice“, provedeného hodnotící komisí pověřenou provedením posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení a k posouzení a hodnocení nabídek. 

II. Rozhodla 

zrušit zadávací řízení - zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce „Cyklostezka z Nového Dražejova (od Myslivny) do Katovic přes 
Pracejovice“, a to v souladu s ustanovením  § 127 odst. 2), písm. h) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  neboť v zadávacím řízení je jediný 
účastník zadávacího řízení.  

 

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

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.05.2022 do 
31.05.2022 

Usnesení č. 3069/2022 (68/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.05.2022 do 31.05.2022. 
 

 Vydání Změny č. 6 Územního plánu Strakonice  

Usnesení č. 3070/2022 (68/2) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí dokumentaci Změny č. 6 Územního plánu Strakonice 

II. Doporučuje ZM 
konstatovat, že Změna č. 6 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR, v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 
2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

III. Doporučuje ZM 
vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 
4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, Změnu č. 6 Územního plánu Strakonice formou opatření 
obecné povahy 

IV. Doporučuje ZM 
uložit odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 6 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
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- doručit Změnu č. 6 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 
Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 

- zajistit záznam o vydání Změny č. 6 Územního plánu Strakonice v evidenci 
územně plánovací činnosti v ČR 

 

 Vydání Změny č. 9 Územního plánu Strakonice  

Usnesení č. 3071/2022 (68/2) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí dokumentaci Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 

II. Doporučuje ZM 
konstatovat, že Změna č. 9 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR, v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 
2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

III. Doporučuje ZM 
vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 
4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, Změnu č. 9 Územního plánu Strakonice formou opatření 
obecné povahy 

IV. Doporučuje ZM 
uložit odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 9 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
- doručit Změnu č. 9 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 9 Územního plánu Strakonice v evidenci 

územně plánovací činnosti v ČR 
 

 Změna č. 10 Územního plánu Strakonice  

Usnesení č. 3072/2022 (68/2) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí dokumentaci Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 

II. Doporučuje ZM 
konstatovat, že Změna č. 10 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR, v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 
2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

III. Doporučuje ZM 
vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 
4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
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znění pozdějších předpisů, Změnu č. 10 Územního plánu Strakonice formou opatření 
obecné povahy 

IV. Doporučuje ZM 
uložit odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 10 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
- doručit Změnu č. 10 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 10 Územního plánu Strakonice v evidenci 

územně plánovací činnosti v ČR 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Naučná 
stezka Švandy Dudáka – obnova informačních panelů“ 

Usnesení č. 3073/2022 (68/2) 

Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1459/22 na realizaci projektu Naučná 
stezka Švandy dudáka – obnova informačních panelů“ 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 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Areál 
hradu, objekt sýpky bez čp., parc. č.6/1, k. ú Nové Strakonice, rejstř.č. 
ÚSKP 35221/3-3945 – obnova kamenného erbu Johanitského řádu na 
jižní fasádě sýpky“ 

Usnesení č. 3074/2022 (68/2) 

Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/190/22 na realizaci projektu „Areál 
hradu, objekt sýpky bez čp., parc. č.6/1, k. ú Nové Strakonice, rejstř.č. ÚSKP 
35221/3-3945 – obnova kamenného erbu Johanitského řádu na jižní fasádě sýpky“ 
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 
 

 Projekt "Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného 
okruhu NS Švandy dudáka" – souhlas s realizací a financováním 
projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 3075/2022 (68/2) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM schválit 
realizaci a financování projektu „Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně 
naučného okruhu NS Švandy dudáka" navrženého k poskytnutí dotace z Ministerstva 
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pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, 
podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „Pořízení 
nového dopravního automobilu pro jednotku SDH“ 

Usnesení č. 3076/2022 (68/2a) 

Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/817/22 na realizaci projektu „Pořízení 
nového dopravního automobilu pro jednotku SDH“ 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. 
 

 Vydání Změny č. 5 Územního plánu Strakonice  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

 Vyhodnocení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
dodávky „Město Strakonice – dodávka vybavení 2 jazykových učeben 
a související stavební úpravy pro ZŠ Jiřího z Poděbrad“ 

Usnesení č. 3077/2022 (68/2b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Město 
Strakonice – dodávka vybavení 2 jazykových učeben a související stavební úpravy pro 
ZŠ Jiřího z Poděbrad“, provedeného hodnotící komisí pověřenou provedením posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek. 

II. Rozhodla 
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na realizaci veřejné zakázky „Město Strakonice 
– dodávka vybavení 2 jazykových učeben a související stavební úpravy pro ZŠ Jiřího z 
Poděbrad“ a vybraným dodavatelem je účastník zadávacího řízení: 

Dodavatel Sídlo 
IČO 

právní forma 

Nabídková cena  
bez DPH   

s DPH v Kč 

AV MEDIA SYSTEMS, a.s. Pražská 63, 102 00 Praha 10 

48108375 

Akciová společnost 

4.423.049,73 

III. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Město Strakonice – dodávka 
vybavení 2 jazykových učeben a související stavební úpravy pro ZŠ Jiřího z Poděbrad“, 
s vybraným dodavatelem – AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se Pražská 63, 102 00 Praha 10, 
IČO 48108375. 

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Město Strakonice 
– dodávka vybavení 2 jazykových učeben a související stavební úpravy pro ZŠ Jiřího z 
Poděbrad“ 
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3. Odbor školství 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, 
z. s. 

Usnesení č. 3078/2022 (68/3) 

Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí individuální dotace Okresnímu sdružení Česká unie sportu 
Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na provoz 
kanceláře v roce 2022 ve výši 50 000 Kč. 

II. Doporučuje ZM 
schválit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.   

III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Oracle – prodloužení technické podpory 

Usnesení č. 3079/2022 (68/3) 

Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
objednávku "Oracle prodloužení technické podpory" mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Oracle Czech, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 
5 Jinonice za částku 149 420,25 Kč včetně DPH. 
 

 Uzavření dohody o prodloužení „Smlouvy o poskytnutí Technického 
zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných 
fotografií a podpisů“ o čtyři roky s CENDIS s.p. 

Usnesení č. 3080/2022 (68/3) 

Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dohody o prodloužení „smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalaci 
systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“ mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou CENDIS, s.p., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 00311391 do 30.06.2026. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody o prodloužení smlouvy o poskytnutí technického zařízení a 
instalaci systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů v 
předloženém znění. 
 

 Zpravodaj města Strakonice – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 
2015-00385  

Usnesení č. 3081/2022 (68/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 uzavřené dne 25. 9. 2015 se 
společností Regionální vydavatelství, s. r. o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9, IČO: 
27846717, jehož předmětem je otištění volební inzerce ve Zpravodaji města Strakonice 
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ve vydání září 2022.  

II. Pověřuje   
starostu podpisem předmětného dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385. 
 
4. Odbor finanční 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 47 – 53 
Usnesení č. 3082/2022 (68/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 47  ve výši  40.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
Městské kulturní středisko Strakonice na zajištění projektu „55. ročník krajské 
loutkařské přehlídky – postup Chrudim 2022“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1078 – 0000 – 4122 ÚZ 428 
 výdaje 1078 – 3319 – 5336 ÚZ 428 

 

RO  č. 48  ve výši  110.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
Městské kulturní středisko Strakonice na zajištění projektu „XXIV. ročník Mezinárodního 
dudáckého festivalu“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1078 – 0000 – 4122 ÚZ 428 
 výdaje 1078 – 3319 – 5336 ÚZ 428 

 

RO  č. 49  ve výši  1.182.727,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace z MPSV na výkon sociální práce v roce 2022. Finanční 
prostředky budou použity v souladu s metodikou MPSV k financování mzdových 
výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce v roce 2022. 

Rozpočtová skladba příjmy 0000 – 4116 ÚZ  13 105 
 výdaje 101 – 6171 - 5xxx       ÚZ  13 105  

 

RO  č. 50  ve výši  1.400.000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Oprava tribuny 
sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“. V rozpočtu je na akci již schválená částka 
4.800.000 Kč. Předpokládané náklady na projekt činí cca 5.600.000 Kč. O částku 
800.000 budou zvýšeny výdaje na akci, o částku 600.000 Kč bude sníženo použití 
prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba příjmy 75x – 0000 – 4122 ÚZ 416 
 výdaje 75x – 3412 – 5xxx ÚZ 416 
 financování 8115  

 

RO  č. 51  ve výši  59.755,00 Kč 
Navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních služeb 
Strakonice. Rozpočtové opatření bude kryto částečně přijatým pojistným plněním 
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(oprava vozidel a oprava dveří po vichřici) ve výši 34 587 Kč, částečně příjmy za prodej 
lůžek (prodej schválen usnesením RM č. 2775/2022) ve  výši 25.168 Kč. 

Rozpočtová skladba výdaje 1230 – 4xxx – 5331  
 příjmy 3639 – 2322  
 příjmy 1230 – 4350 – 3113  

 

RO  č. 52  ve výši  50.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů sociálního odboru na pořízení Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2023 pro ORP Strakonice, včetně aktivit směřujících k udržení 
procesu plánování sociálních služeb na území ORP.  Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 300 – 43xx – 516x  
 financování 8115    

 

RO  č. 53  ve výši  90.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů sociálního odboru na poskytnutí individuálních dotací v roce 
2022 (Domácí péče ČČK, o.p.s., Oblastní spolek ČČK).  Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 300 – 3900 – 5221  
 financování 8115    

 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb 
Usnesení č. 3083/2022 (68/4a) 
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, advokátem se sídlem 386 01 
Strakonice, Školní 225, IČ 66232368 a městem Strakonice, jehož předmětem je 
zejména použití vymoženého plnění v prvém pořadí na odměnu advokáta. 
 
5. Odbor sociální 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká. 

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 3084/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zápis z 2. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 11.4.2022.   
 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice – odborné sociální poradenství 
Usnesení č. 3085/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit  poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 10.000 Kč na odborné sociální poradenství. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 60.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
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II. Doporučuje ZM  
schválit  uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace s Oblastní charitou Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 10.000 Kč na odborné sociální poradenství, 
v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě 
Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 10.000 Kč na odborné sociální 
poradenství.  
 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice – pečovatelská služba 
Usnesení č. 3086/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit  poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 33.000 Kč na pečovatelskou službu. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 33.000 Kč na pečovatelskou službu, 
v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě 
Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 33.000 Kč na pečovatelskou 
službu.  
 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice – osobní asistence 
Usnesení č. 3087/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 20.000 Kč na osobní asistenci. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na osobní asistenci, 
v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě 
Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na osobní asistenci.  
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 Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice – odborné sociální 
poradenství 

Usnesení č. 3088/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I.  Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 30.000 Kč na 
podporu činnosti -  dofinancování -   nájemného bezbariérových prostor, které slouží 
pro poskytování Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně postižené, 
jejich blízké a rodiny. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 54.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 

II.  Doporučuje ZM   
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 
30.000 Kč na podporu činnosti - dofinancování - nájemného bezbariérových prostor, 
které slouží pro poskytování Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně 
postižené, jejich blízké a rodiny v předloženém znění. 

III.  Doporučuje ZM   
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru 
pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
Prachatice ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování - nájemného 
bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování Odborného sociálního 
poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny. 
 

 Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice – osobní 
asistence  

Usnesení č. 3089/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 22.000 Kč na podporu 
činnosti – dofinancování -  nájemného prostor, které slouží jako nutné zázemí pro 
osobní asistentky, sociální pracovnice a realizaci služby osobní asistence. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 23.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 22.000 
Kč na podporu činnosti – dofinancování -  nájemného prostor, které slouží jako nutné 
zázemí pro osobní asistentky, sociální pracovnice a realizaci služby osobní asistence 
v předloženém znění. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
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Prachatice ve výši 22.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování -   nájemného 
prostor, které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky, sociální pracovnice a 
realizaci služby osobní asistence. 
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Kontaktní centrum PREVENT 
Usnesení č. 3090/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 75.000 
Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby  Kontaktní centrum Prevent.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 75.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 75.000 Kč  na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent. 
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. - Jihočeský streetwork PREVENT  
Usnesení č. 3091/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 44.500 
Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Jihočeský streetwork PREVENT. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 57.500 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 44.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 44.500 Kč na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT.  
 



Stránka 34 (celkem 48) 
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. - Adiktologická poradna PREVENT  
Usnesení č. 3092/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 70.500 
Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální 
služby Adiktologická poradna PREVENT.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 86.500 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 70.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 70.500 Kč na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT.  
 

 Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociální 
rehabilitace 

Usnesení č. 3093/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 
20.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady – sociální 
rehabilitace. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.780 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 
01 Písek ve výši 20.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady – 
sociální rehabilitace v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění vozidel, 
mzdové náklady – sociální rehabilitace.  
 

 Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociálně 
terapeutická dílna 

Usnesení č. 3094/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 
24.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, úklid prostor, mzdové náklady – sociálně 
terapeutická dílna     
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.280 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
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II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 
01 Písek ve výši 25.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, úklid prostor, mzdové 
náklady – sociálně terapeutická dílna, v předloženém znění.  

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 25.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, úklid 
prostor, mzdové náklady – sociálně terapeutická dílna.  
 

 Dotace – Theia – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 
České Budějovice    

Usnesení č. 3095/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Theie – krizovému centru o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 
České Budějovice    ve výši 30.000 Kč na zajištění poskytování odborného sociálního 
poradenství, kdy specializovaným tématem je dluhové poradenství.    
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 70.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Theie – krizovému centru o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 
České Budějovice ve výši 30.000 Kč na zajištění poskytování odborného sociálního 
poradenství, kdy specializovaným tématem je dluhové poradenství. v předloženém 
znění.  

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace schválit poskytnutí 
dotace Theie – krizovému centru o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice    
ve výši 30.000 Kč na zajištění poskytování odborného sociálního poradenství, kdy 
specializovaným tématem je dluhové poradenství.  
 

 Dotace - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 
01 Prachatice   

Usnesení č. 3096/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 
383 01 Prachatice    ve výši 50.000 Kč na úhradu materiálu, služeb a dalších provozních 
nákladů potřebných k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o nevyléčitelně 
nemocné, umírající pacienty.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 
Neumannova 144, 383 01 Prachatice ve výši 50.000 Kč na úhradu materiálu, služeb a 
dalších provozních nákladů potřebných k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o 
nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty v předloženém znění.  
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III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Hospici sv. Jana N. 
Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice ve výši 50.000 Kč na úhradu 
materiálu, služeb a dalších provozních nákladů potřebných k zajištění kvalitní paliativní 
a sociální péče o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty.  
 

 Dotace – Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 404/18, 
České Budějovice    

Usnesení č. 3097/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 404/18, 370 
01 České Budějovice ve výši 40.000 Kč na na zajištění provozu detašovaného 
pracoviště Strakonice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím -  na 
částečné pokrytí výdajů materiálových, nemateriálových (energie, služby) a osobní. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 70.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, 
Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice ve výši 40.000 Kč na  zajištění provozu 
detašovaného pracoviště Strakonice Intervenčního centra pro osoby ohrožené 
domácím násilím -  na částečné pokrytí výdajů materiálových, nemateriálových 
(energie, služby) a osobní v předloženém znění.  

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě 
České Budějovice, Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice ve výši 40.000 Kč na  
zajištění provozu detašovaného pracoviště Strakonice Intervenčního centra pro osoby 
ohrožené domácím násilím - na částečné pokrytí výdajů materiálových, 
nemateriálových (energie, služby) a osobní. 
 

 Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice – Půjčovna 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek   

Usnesení č. 3098/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
s poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 6.232 Kč na  úhradu 
nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování doplňkové činnosti 
Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která pomáhá již více jak 20 let. 

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 6.232 Kč 
na  úhradu nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování doplňkové 
činnosti Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která pomáhá již více jak 
20 let v předloženém znění. 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
Prachatice ve výši 6.232 Kč na  úhradu nájemného bezbariérových prostor, které slouží 
pro poskytování doplňkové činnosti Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek, která pomáhá již více jak 20 let. 
 

 Dotace - Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice   

Usnesení č. 3099/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, Stavbařů 
213, 386 01 Strakonice ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů na energie – vodu a 
topení v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny kompenzačních pomůcek ÚS 
ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníka půjčovny.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 40.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., ÚS 
Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů na 
energie – vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny 
kompenzačních pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů 
pracovníka půjčovny v předloženém znění.  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně 
postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 35.000 
Kč na úhradu nákladů na energie – vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 
v místnosti půjčovny kompenzačních pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu 
mzdových nákladů pracovníka půjčovny.  
 

 Dotace - Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, 
Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice    

Usnesení č. 3100/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 
164/1, 370 01 České Budějovice ve výši 15.000 Kč na dofinancování rané péče pro 
rodiny  dětí se zrakovým postižením ze Strakonic.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 25.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, pobočka České 
Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice ve výši 15.000 Kč na 
dofinancování rané péče pro rodiny  dětí se zrakovým postižením ze Strakonic 
v předloženém znění. 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, 
pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice  ve výši 15.000 
Kč na dofinancování rané péče pro rodiny  dětí se zrakovým postižením ze Strakonic.  
 

 Dotace - Oblastní odbočka SONS, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 3101/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 
30.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213, 386 01 
Strakonice ve výši 30.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře 
SONS 
 

 Dotace - I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, Soběslav  
Usnesení č. 3102/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schválit 
poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, Soběslav ve výši 12.000 
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem služby rané péče. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 26.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, 
Soběslav ve výši 12.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem služby 
rané péče v předloženém znění. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda 
Beneše 286, Soběslav 12.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem 
služby rané péče.  
 

 Dotace - Kotva při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 
01 Strakonice – sociálně vyloučení   

Usnesení č. 3103/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 
Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem- 
sociálně vyloučení   
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Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 35.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem – sociálně vyloučení v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění 
provozu Domova se zvláštním režimem – sociálně vyloučení 
 

 Dotace - Kotva při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 
386 01 Strakonice – senioři   

Usnesení č. 3104/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 
Strakonice ve výši 32.000 Kč na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem- 
senioři.   
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 35.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Schvaluje  
uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 32.000 Kč na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem – senioři předloženém znění. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 32.000 Kč na zajištění 
provozu Domova se zvláštním režimem – senioři. 
 

 Dotace - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  

Usnesení č. 3105/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schválit 
poskytnutí dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú., 
U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice ve výši 10.000 Kč na osobní náklady 
poradce sociální služby raná péče. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 40.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Schválit  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice ve výši 
10.000 Kč na osobní náklady poradce sociální služby raná péče v předloženém znění. 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  
ve výši 10.000 Kč na osobní náklady poradce sociální služby raná péče. 
 

 Dotace - Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 
Usnesení č. 3106/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 12.000 Kč na  
pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a rodičovské linky. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 35.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 
ve výši 12.000 Kč na  pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a 
rodičovské linky v předloženém znění.  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 
95, 181 02 Praha 8 ve výši 12.000 Kč na  pokrytí části nákladů celostátní telefonní 
Linky bezpečí a rodičovské linky. 
 

 Dotace – Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 
387 34 Záboří 83    

Usnesení č. 3107/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 387 34 Záboří 83 ve výši 50.000 
Kč na úhradu provozních potřeb Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj. 

II. Schvaluje 
uzavření Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně 
– profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 387 34 Záboří 83 ve výši 50.000 Kč na 
úhradu provozních potřeb Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní rozvoj v předloženém znění.  

III. Pověřuje 
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s., 387 34 Záboří 83 ve výši 50.000 Kč na úhradu provozních potřeb Poradny 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – profesní oblast 
a osobnostní rozvoj. 
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 Dotace – Centrum Hájek z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice 
Usnesení č. 3108/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Neschvaluje 
poskytnutí dotace Centru Hájek z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice ve výši  24.00 Kč  
na pokrytí nezbytných provozních nákladů z důvodu podání neúplné žádosti.    
 

 Dotace – Autis centrum 
Usnesení č. 3109/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Neschvaluje 
poskytnutí dotace Autis Centru, o.p.s., Plzeňská 2 219/44, 370 04 České Budějovice ve 
výši  20.000 Kč  na spolufinancování ambulatní sociálně aktivizační služby pro osoby 
s autismem a na provoz sociálně terapeutické dílny z důvodu podání neúplné žádosti.   
 

 Dotace – Život plus, z.ú., Benešova 632, 284 01 Kutná Hora 
Usnesení č. 3110/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Neschvaluje 
poskytnutí dotace Životu plus, z.ú., Benešova 632, 284 01 Kutná Hora ve výši  27.000 
Kč  na náklady na provoz hodinek s sos tlačítkem pro tísňové volání z důvodu podání 
neúplné žádosti. 
 

 Dotace – Modrý kos, z.s., Žichovice 223, 342 01 Sušice 
Usnesení č. 3111/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Neschvaluje 
poskytnutí dotace Modrý kos, z.s., Žichovice 223, 342 01 Sušice ve výši  50.000 Kč  na 
nastartování homesharingu na Strakonicku z důvodu podání neúplné žádosti.   
  

 Dotace - Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 
01 Strakonice  

Usnesení č. 3112/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Neschvaluje 
poskytnutí dotace Rodinnému centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 
Strakonice  ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy recepční 
z důvodu podání neúplné žádosti.    
 

 Individuální dotace -Domácí péče ČČK  o.p.s, B. Němcové 1118, 386 
01 Strakonice   

Usnesení č. 3113/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
Poskytnutí individuální dotace Domácí péči ČČK o.p.s, B. Němcové 1118, 386 01 
Strakonice ve výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby. 
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II. Schvaluje  
uzavřením Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice  ve výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby 
v předloženém znění. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Domácí péči ČČK  
o.p.s, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a 
služby. 
 

 Individuální dotace - Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice     

Usnesení č. 3114/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Strakonice, 
B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve výši 40.000 Kč na nájem a služby.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice  ve výši 40.000 Kč 
na nájem a služby v předloženém znění  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu 
spolku Českého červeného kříže Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice  ve 
výši 40.000 Kč na nájem a služby  
 

 Individuální dotace – Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 
404/18, 370 01 České Budějovice   

Usnesení č. 3115/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Neschvaluje  
poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 404/18, 
370 01 České Budějovice  ve výši  50.000 Kč  na zajištění pomoci obyvatelům Ukrajiny 
prostřednictvím Poradny pro cizince a migranty Diecézní charity České Budějovice 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
 

 Individuální dotace – Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 
Praha 9- Vysočany   

Usnesení č. 3116/2022 (68/5) 
Rada města po projednání 

I. Neschvaluje  
poskytnutí individuální dotace Zdravotnímu klaunovi, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 
Praha 9- Vysočany   z důvodu nesplnění formální náležitosti žádosti.  
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6. Starosta 

 Házená – podpora extraligové činnosti  
Projednáno bez přijetí usnesení. 
 

 Informace o stavu nákupu akcií firmy Seven.... 
Projednáno bez přijetí usnesení. 
 

 Zpráva p. místostarosty o stavu a postupu nákupu a prodeje tepla a 
jeho distribuce občanům  

Projednáno bez přijetí usnesení. 
 

 Pověření panu místostarostovi Oberfalcerovi k jednání mezi městem, 
Přádelnou, TST a dalšími možnými účastníky (občany apod.) využití 
nově nakoupeného tepelného hospodářství  

Projednáno bez přijetí usnesení. 
 

 Zpráva p. místostarosty o stavu a dalším řešení pohledávek a 
závazků mezi města, TC Přádelna Strakonice s.r.o. a firmou Energo 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

 Energetická komise - určení významu, oblastí a obsahu práce, 
základní personální obsazení  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

7. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka 
obchodní společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem 
Raisova 274, Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Zápis č.3/2022 ze 
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 
19.05.2022 v kanceláři ředitele společnosti.  

Usnesení č. 3117/2022 (68/7)  
Rada Města Strakonice přijala podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Strakonice s.r.o. na své schůzi konané výše uvedeného dne tato rozhodnutí: 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č.3/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 
19.05.2022 v kanceláři ředitele společnosti.  
II. Schvaluje 
výroční zprávu spol. Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2021. 
III. Schvaluje 
účetní závěrku spol. Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2021. 
IV. Schvaluje 

následující návrh na rozdělení zisku: 

Zisk po zdanění 6 808 496,65 Kč 

Příděl sociálnímu fondu    900 000,00 Kč 

Nerozdělený zisk 5 908 496,65 Kč 
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V. Určila 
na období hospodářského roku 2022 jako auditora společnosti pana XX, zapsaného 
v seznamu auditorů ČR, vedeným KAČR pod číslem oprávnění XX. 
VI. Pověřuje 
ředitele společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. uzavřením smlouvy o provedení 
ověření roční účetní závěrky za období roku 2022 s panem XX. 
 

8. Odbor životního prostředí 
 Smlouva č. Sml 2022-00162 (č. A22020101) o poskytnutí služeb na 

internetovém serveru www.fiedler-magr.cz 
Usnesení č. 3118/2022 (68/8) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy č. Sml 2022-00162 (č. A22020101) o poskytnutí služeb na 
internetovém serveru www.fiedler-magr.cz se společností FIEDLER AMS s.r.o., se 
sídlem areál JVTP Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice, IČ 03155501, přičemž 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a uživatel bude hradit odměnu ve výši 100 
Kč měsíčně + DPH za každou telemetrickou jednotku a provozní náklady. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

9. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna oken v zázemí tělocvičen“ 

Usnesení č. 3119/2022 (68/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken 
v zázemí tělocvičen“. 

II. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna 
oken v zázemí tělocvičen“ těmto firmám: 
Oknotherm spol s r.o.  
Linecká 377 
382 41 Kaplice 
IČ: 46678352 
 
Salvete, spol. s r. o. 
Písecká 506 
Strakonice 38601 
45023786 
IČ: 45023786 
 
Vekra s.r.o. 
Hlavní 456 
250 89 Toušeň 
IČ: 09433945 

http://www.fiedler-magr.cz/
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III. Jmenuje členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Libuše Řeřábková 
2. XX  
3. XX 
4. XX  
5. XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. XX 
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. XX 

IV. Ukládá 
řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 
10. Odbor vnitřních věcí 

 Uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, Exekutorským 
úřadem  Plzeň – sever, o bezplatném přístupu do informačního 
systému exekutorského úřadu 

Usnesení č. 3120/2022 (68/10) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, Exekutorským úřadem  Plzeň 
– sever, o bezplatném přístupu do informačního systému exekutorského úřadu po 
zapracování připomínek města Strakonice. 

II. Pověřuje  
starostu města Strakonice podpisem této smlouvy. 
 
11. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Stanovení podmínek pro vedení volební kampaně voleb 2022 - výlepy 
volebních plakátů na výlepových plochách ve vlastnictví města a ve 
správě MěKS. 

Usnesení č. 3121/2022 (68/11) 
Rada města po projednání 
I. Stanoví 
k provedení rozhodnutí starosty města Strakonice učiněnému 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,  
následující podmínky pro vylepení volebních plakátů na výlepových plochách ve 
vlastnictví města Strakonice: 
Výlepové plochy ve vlastnictví města Strakonice spravuje příspěvková organizace 
Městské kulturní středisko Strakonice, které aktuálně disponuje počtem 37 aktivních 
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výlepových ploch. Mapa rozmístění výlepových ploch je znázorněna v příloze č. 1. 
Plochy jsou rozděleny podle velikosti na dva modely M,V - v počtu 13 menších ploch 
(M) a 24 větších ploch (V). V příloze č. 2  je zobrazeno schéma předvolebního výlepu 
tak, aby  modely výlepových ploch poskytly stejný prostor pro všechny volební subjekty 
(připraveno pro 15 volebních subjektů). Rozměr formátu volebních plakátů ve velikosti 
A3 pouze na výšku definovaný parametry 420 x 298 mm. Tento formát je největším 
možným použitelným, aby byly dodrženy rovné podmínky na veškerých výlepových 
plochách ve vlastnictví města Strakonice, při zachování umístění smluvně vázaného 
programu kin v levém horním rohu na výlepových plochách modelu V. Je nepřípustné, 
aby program kin byl přelepován.  
Volební plakáty formátu A3 orientované pouze na výšku musí každý volební subjekt 
mající o kampaň zájem odevzdat nejpozději do pátku 09.09.2022 do 12:00 hodin  
do Městského informačního centra ve Strakonicích: Zámek 1, Strakonice v počtu 
celkem  42 ks (37 ks pro výlep + 5 ks rezerva v případě poškození vandaly či 
nepříznivými klimatickými podmínkami). Osobami pověřenými k převzetí volebních 
plakátů jsou pracovníci MěKS Strakonice – Městské informační centrum Strakonice. 
Volební plakáty budou vylepovány v období od pátku 09.09.2022 tak, aby ve středu 
14.09.2022 byly kompletně vylepeny veškeré výlepové plochy určené k předvolební 
propagaci volebních subjektů, a to v pořadí daném dle vylosovaného pořadí volebního 
subjektu na hlasovacím lístku pro předmětné volby losem politických stran, které 
proběhne dne 08.08.2022 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice. 
Pořadí plakátů na všech výlepových plochách typu M, V bude striktně odpovídat 
přiloženému schématu na příloze č. 2.   
Jestliže se volební subjekt rozhodne využít pro výlep nižší počet než je celkový počet 
výlepových ploch, pak bude při výlepu postupováno podle pořadí výlepových ploch 
přesně definovaných v příloze č. 1 od čísla 1 až do čísla odpovídajícímu poskytnutému 
počtu volebních plakátů. Mapa rozmístění výlepových ploch je znázorněna v příloze č. 
1.  
Jestliže se volební subjekt rozhodne nevyužít vyhrazené plochy pro výlep, případně 
nedodá výlepové volební plakáty v uvedeném termínu, toto místo bude ponecháno 
neobsazené.   
Plocha pro vylepení volebních plakátů bude 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, poskytnuta k využití bezplatně. 
 

Jednání rady města ukončil starosta v 18,20 hodin.     

Datum pořízení zápisu: 01.06.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 
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Příloha č. 1 k usnesení č. 3121/2022 
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Příloha č. 2 k usnesení č. 3121/2022 

 

 

 

 

 


