Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
ze 70. schůze Rady města Strakonice
konané 15. 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
Ing. arch. Marta Slámová – vedoucí odboru rozvoje
Omluveni: Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání
Usnesení č. 3131/2022
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti

Usnesení č. 3132/2022 – č. 3158/2022

2. Odbor finanční
 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a
založených organizací za rok 2021
Usnesení č. 3159/2022
 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2021
Usnesení č. 3160/2022
 Rozpočtová opatření č. 54 - 64
Usnesení č. 3161/2022
 Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 25.05.2022
Usnesení č. 3162/2022
 Rozpočtové opatření č. 65
Usnesení č. 3163/2022
3. Tajemnice MěÚ
 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí roku
2022
Usnesení č. 3164/2022
4. Městská policie
 Odkup 2 ks vozidel Škoda Karog formou spotřebitelského úvěru
Usnesení č. 3165/2022
5. Odbor školství
 Římskokatolická farnost Strakonice – finanční dar
Usnesení č. 3166/2022
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-207 a dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-208 – Tělovýchovná jednota Fezko
Strakonice, z. s.
Usnesení č. 3167/2022



Individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Strakonice
Usnesení č. 3168/2022
 Objednávky odboru školství za květen 2022
Usnesení č. 3169/2022
6. Odbor životního prostředí
 Zadání zpracování veřejné zakázky malého rozsahu zn. „Zpracování lesních
hospodářských osnov Strakonice pro zařizovací obvod Kašperské Hory“, v rámci
správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od 1. 1.
2024 – 31. 12. 2033
Usnesení č. 3170/2022
 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s kolektivním systémem
Elektrowin a.s.
Usnesení č. 3171/2022
 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na realizaci podlimitní veřejné
zakázky na dodávku: „Strakonice - dopravní automobil“
Usnesení č. 3172/2022
 Objednávky OŽP za měsíc květen 2022
Usnesení č. 3173/2022
7. Mateřská škola Školní Strakonice
 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I (Operační
program Jan Amos Komenský)
Usnesení č. 3174/2022
8. Základní škola F. L. Čelakovského
 Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 – vzdělávací infrastruktura –
souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3175/2022
9. Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Digitální
učební pomůcky – robotika – souhlas s podáním výzvy
Usnesení č. 3176/2022
 Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021 - 2027 – vzdělávací infrastruktura –
souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3177/2022
10. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2022: rekonstrukce
bytu Na Křemelce 304, Strakonice, č.b. 1, o velikosti 3+1 a výměře 74.10 m2
Usnesení č. 3178/2022
 Odepsání pohledávky
Usnesení č. 3179/2022
11. Základní škola Povážská Strakonice
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Digitální
učební pomůcky“ – souhlas s podáním výzvy
Usnesení č. 3180/2022
 Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 – vzdělávací infrastruktura –

souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3181/2022
12. Městský ústav sociálních služeb Strakonice
 Přijetí daru

Usnesení č. 3182/2022
13. Mateřská škola Spojařů Strakonice
 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I (Operační
program Jan Amos Komenský)
Usnesení č. 3183/2022
14. DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2,
386 01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice,
a.s. se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti
valné hromady
Usnesení č. 3184/2022
15. Základní škola Dukelská
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Roboti a
robotické stavebnice pro výuku nové informatiky na 1. stupni ZŠ“
Usnesení č. 3185/2022
 Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 – vzdělávací infrastruktura –
souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3186/2022
16. TC Přádelna Strakonice s.r.o.
 TC Přádelna s.r.o. - Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem
Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 jako jediného akcionáře společnosti TC
Přádelna Strakonice s.r.o. se sídlem Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ:
05879841 v působnosti valné hromady - Schválení hospodaření společnosti a
účetní závěrky za rok 2021
Usnesení č. 3187/2022
17. Místostarosta
 Navržení zástupců města Strakonice do dozorčí rady společnosti Teplárna
Strakonice, a.s. a navržení odvolání stávajících členů
Usnesení č. 3188/2022
18. ZNAKON, a. s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice – žádost o výpůjčku pozemků –
vyhlášení záměru
Usnesení č. 3189/2022
70. 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. 3131/2022
Rada města po projednání
I. Schvaluje
navržený program jednání této schůze rady města.

1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Jana Narovcová.
1) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 3132/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0
a výměře 47,50 m2, v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3 608 Kč/měsíc.
II. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0
a výměře 43,40 m2 v domě, ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3 472 Kč/měsíc.
III. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1
a výměře 78,70 m2 v domě, ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem dodatku
bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením
nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné
za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 996 Kč/měsíc.
IV. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 65,37 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 230 Kč/měsíc.
V. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 56,46 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.07.2022. Souhlas je podmíněn uhrazením
nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné
za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2 699 Kč/měsíc (dotace).
VI. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 a
výměře 61,70 m2 v domě, V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku
bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením

nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX neuhradí nájemné
za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.756 Kč/měsíc.
VII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že slečna
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc.
VIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7 176 Kč/měsíc.
IX. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 55,74 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice II, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 344 Kč/měsíc.
X. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 65,90 m2 v domě, V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku
bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením
nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné
za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2, tj. 5.272 Kč/měsíc.
XI. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1
a výměře 74,60 m2 v domě, ul. Lidická, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že manž. XX,
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2, tj. 5.968 Kč/měsíc.
XII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská s paní XX, přičemž předmětem dodatku
bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením
nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX neuhradí nájemné
za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc.
XIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc.
XIV. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 66,60 m2 v domě, ul. Žižkova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.06.2023. Souhlas je podmíněn uhrazením
nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné
za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.085 Kč/měsíc.
XV. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 76,46 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 6.117 Kč/měsíc.
XVI. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 85,14 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné celkem 3.813 Kč/měsíc (dotace).
XVII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 60,50 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, 4 648 Kč/měsíc
XVIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0
a výměře 25,30 m2 v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc.

XIX. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0
a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc.
XX. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 816 Kč/měsíc.
XXI. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 4+1
a výměře 81,33 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 8 133 Kč/měsíc.
XXII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0
a výměře 43,30 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc.
XXIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 62,20 m2 v domě, U Sv. Markéty, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.976 Kč/měsíc.
XXIV. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 61,50 m2 v domě, ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.648 Kč/měsíc

XXV. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc.
XXVI. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul.
Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2023. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc.
XXVII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul.
Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc.
XXVIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul.
Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2023. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc.
XXIX. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul.
Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2023. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc.
XXX. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že manž. XX,
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc.

XXXI. Schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. Stavbařů,
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc.
XXXII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 50,32 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.6.2024. Souhlas je podmíněn uhrazením
nájemného za měsíc červen do 30.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné
za měsíc červen do 30.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.677 Kč/měsíc (dotace).
XXXIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk
a výměře 59,83 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že manželé XX,
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 3.516 Kč/měsíc (dotace).
XXXIV. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 59,83 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 3.478 Kč/měsíc (dotace).
XXXV. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 4+1
a výměře 99,73 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2023. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 5.266 Kč/měsíc (dotace)
XXXVI. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1
a výměře 63,50 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.512 Kč/měsíc (dotace)

XXXVII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 63,91 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.483 Kč/měsíc (dotace).
XXXVIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 4+1
a výměře 83,43 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 4.800 Kč/měsíc (dotace).
XXXIX. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk
a výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3 918 Kč/měsíc (dotace).
XL. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+0
a výměře 67,60 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2023. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3 822 Kč/měsíc (dotace).
XLI. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+0
a výměře 78,45 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že manželé XX,
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 4 960 Kč/měsíc (dotace).
XLII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+kk
a výměře 58,30 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3 532 Kč/měsíc (dotace).
XLIII. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+0
a výměře 58,30 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.06.2022. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc červen do 25.06.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3 685 Kč/měsíc (dotace).
XLIV. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
2) Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 3133/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Neschvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, nájemce pan XX, týkajícím
se prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
3) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 3134/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Neschvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě,
Bažantnice, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2, s paní XX, týkajícím se
bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
4) Prodloužení smlouvy o výpůjčce
Usnesení č. 3135/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 a
výměře 32,93 m2 v domě, ul. Rybniční, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení výpůjčky bytu do 31. července 2022.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
5) Obsazení bytových jednotek v domě, Bažantnice, Strakonice
Usnesení č. 3136/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 12. 3.
1998, uzavřené mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s. r. o.,
přičemž předmětem dodatku bude vyjmutí b. j. o velikosti 1+1 a výměře 67,64 m 2,
V Ráji, Strakonice, dále b. j. o velikosti 2+1 a výměře 93,20 m 2, V Ráji, Strakonice,

dále b. j. o velikosti 2+1 a výměře 69,10 m2, V Ráji, Strakonice a b. j. o velikosti 1+1
a výměře 58,20 m2, V Ráji, Strakonice z předmětu správy, a to od 03.03.2021 a
navýšení předmětu správy o 3 bytové jednotky, a to o b. j. o velikosti 2+kk a výměře
63,51 m2, Bažantnice, Strakonice, dále o b. j. o velikosti 1+1 a výměře 46,02 m 2,
Bažantnice, Strakonice a b. j. o velikosti 2+kk a výměře 70,75 m 2, Bažantnice,
Strakonice.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, Bažantnice, Strakonice, o
velikosti 2+kk a výměře 63,51 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 měsíc s možností prodloužení o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné
pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 6.351 Kč. V nájemní smlouvě bude
sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 19.053 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s.
0037200201, spravovaný TS Strakonice, s. r. o.
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, Bažantnice, Strakonice, o
velikosti 1+1 a výměře 46,02 m2, s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 měsíc s možností prodloužení o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění
spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.602 Kč. V nájemní smlouvě
bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 13.806 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s.
0037200301, spravovaný TS Strakonice, s. r. o.
IV. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, Bažantnice, Strakonice, o
velikosti 2+kk a výměře 70,75 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 měsíc s možností prodloužení o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné
pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 6.486 Kč. V nájemní smlouvě bude
sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 19.458 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s.
0037200401, spravovaný TS Strakonice, s. r. o.
V. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku a smluv.

6) Žádost o souhlas s instalací schodišťové sedačky
Usnesení č. 3137/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
instalaci schodišťové sedačky na schodiště v domě, ul. Nerudova, Strakonice, a to na
náklady žadatele pana XX. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.
V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude schodiště uvedeno manželi XX do
původního stavu.
7) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou , ul. Rybniční,
Strakonice
Usnesení č. 3138/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Rybniční, Strakonice, o vel. 1+0 a výměře 38,75 m2 s panem XX a paní XX. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 06.06.2022 do 31. července 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.
8) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou , ul. Rybniční,
Strakonice
Usnesení č. 3139/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Rybniční, Strakonice, o vel. 1+0 a výměře 40,06 m2 s paní XX a paní XX + 1 osoba
XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 06.06.2022 do 31. července 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.
9) Smlouva o zrušení věcného břemene spojená se smlouvou o zřízení
věcného břemene
Žadatel: ČD - Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, 130 00
Usnesení č. 3140/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene spojené se smlouvou o zřízení věcného
břemene mezi smluvními stranami, a to ČD - Telematika a. s., se sídlem Pernerova

2819/2a, Praha 3, 130 00, Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou
936/3, Praha 7, 170 34, a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice. Předmětem smlouvy je zrušení věcného břemene na pozemku v majetku
města Strakonice p. č. 1066/6 v k. ú. Strakonice a zároveň zřízení nového věcného
břemene na pozemcích v majetku města Strakonice p. č. 1066/112, 1066/173,
1066/180, 1066/181, vše v k. ú. Strakonice v souvislosti s již provedeným přeložením
podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací v rámci stavby „Dopravní
terminál Strakonice, SO 403 Přeložka sdělovacího vedení ČD Telematika“.
II. Schvaluje
znění smlouvy č. 19/382/441, která je přílohou materiálu pro jednání Rady města
Strakonice číslo 70/1 majetkové záležitosti ze dne 15.06.2022.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
10) Smlouva o přeložce inženýrských sítí v souvislosti se stavbou
“OC Písecká – propojení ulic Dopravní a Písecká“
Žadatel: FACT s. r. o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
Usnesení č. 3141/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o přeložce inženýrských sítí mezi městem Strakonice, Velké náměstí
2, 386 01 Strakonice a společností Casta a. s., IČ: 25170058, Pražská 467, 397 01
Písek. Předmětem smlouvy bude přeložka inženýrských sítí – vodovodní řad, veřejné
osvětlení, plynovod, vedení NN a VN, dále zrušení stávajícího pilíře elektro a bezúplatný
převod části nového připojovacího pruhu na silnici I/4 včetně přechodu pro chodce a
lampy VO, vše na pozemcích v majetku města Strakonice p. č. 636/10 a 636/11, vše
v k. ú. Nové Strakonice, v rozsahu dle projektové dokumentace „OC Písecká –
propojení ulic Dopravní a Písecká“ vypracované projektovou kanceláří Zenkl CB, spol.
s r. o. Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2023. Část nového
připojovacího pruhu na silnici I/4 včetně přechodu pro chodce a lampy VO na
pozemcích v majetku města Strakonice p. č. 636/10 a p. č. 636/11 v k. ú. Nové
Strakonice bude následně po kolaudaci předmětné stavby do 4 měsíců bezplatně
převedena do majetku města Strakonice. Součástí předmětné smlouvy bude
ustanovení o možnosti postoupení veškerých práv a povinností z této smlouvy na
právního nástupce, kterým bude společnost Retail Strakonice s. r. o., IČ: 06707262,
Naardenská 665/1, Liboc, 162 00 Praha.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasná stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas příslušného silničního správního úřadu (MěÚ
Strakonice, odbor dopravy).
Během realizace předmětné stavby budou dodržena závazná stanoviska MěÚ
Strakonice:
- odbor životního prostředí č. j. MUST/012449/2022/ŽP/Rod
- odbor rozvoje č. j. OR/22/had-25/S-153
- odbor dopravy č. j. MUST/012422/2022/OD/bre
Město se nebude na přeložkách inženýrských sítí a vybudování komunikace včetně
přechodu pro chodce a lampy VO žádným způsobem finančně podílet, veškeré náklady
hradí plně stavebník.

Před zahájením předmětné stavby stavebník zažádá o povolení záboru veřejného
prostranství na MěÚ Strakonice, odboru majetkovém.
Po provedení přeložky inženýrských sítí v majetku města Strakonice bude před
záhozem přizván zástupce Technických služeb Strakonice a zástupce majetkového
odboru.
Po provedení předmětné stavby bude vytvořeno skutečné zaměření na náklady
stavebníka. Toto skutečné zaměření bude předáno zástupci Technických služeb
Strakonice a zástupci majetkového odboru před kolaudací.
Stavebník poskytne městu Strakonice na předmětnou část vybudovaného
připojovacího pruhu na silnici I/4 včetně přechodu pro chodce, lampy VO a provedené
překládky inženýrských sítí záruku. Záruční doba začne běžet od data předání a
převzetí předmětné části připojovacího pruhu, uvedeného v Protokolu o předání a
převzetí předmětného připojovacího pruhu a bude činit 60 měsíců.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice p. č. 395/13 v k. ú. Strakonice.
Žadatel: Teplárna Strakonice a. s., Komenského 59, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 3142/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Modernizace zemnící a jímací soustavy výměníku Teplárny
Strakonice a. s., ul. Zahradní na parc. č. st. 1109/3 v k. ú. Strakonice“ s uložením
zemnící pásky V4A 30x3,5 mm a zemnících krabic pro zkušební svorku do pozemku
v majetku města Strakonice p. č. 395/13 v k. ú. Strakonice, bezúplatně.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha
bude po skončení prací oseta travinou.
- Asfaltová plocha bude po skončení prací uvedena do původního stavu.
- Okapový chodník bude po skončení prací uveden do původního stavu.
II. Schvaluje
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a společností Teplárna Strakonice a. s., Komenského 59, 386 01 Strakonice.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
12) Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2022
Usnesení č. 3143/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2022.

13) Žádost o pronájem NP – Velké náměstí, Strakonice (OD Maják)
Usnesení č. 3144/2022 (70/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, IČ: 05193168, jejímž
předmětem bude pronájem následujících nebytových prostorů, které jsou umístěny
v objektu na Velkém náměstí ve Strakonicích, jež je součástí pozemku parc. č. st. 168/1
v k.ú. Strakonice (obchodní dům Maják):
- 1. poschodí objektu: prostory o výměře 161 m2, sklad o výměře 5 m2 nacházející se
těsně vedle uvedené prodejní plochy, dále společné chodby, schodiště a společné
sociální zařízení v 1. poschodí objektu, a sice za níže uvedených podmínek:
Prostory budou využity pro zřízení e-shopu a dětské prodejny obuvi, nájemné ve výši
48.000 Kč/rok (nájemné za užívání NP o výměře 166 m2) + energie spojené s nájmem,
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce,
v případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc. Případné úpravy
předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady, provedení případných úprav bude
nájemce konzultovat s investičním technikem města, při ukončení nájmu uvede
nájemce pronajaté prostory na své náklady do původního stavu, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak. Při ukončení nájmu nebudou provedené úpravy předmětu
nájmu žádným způsobem kompenzovány, ani pokud těmito úpravami dojde ke
zhodnocení předmětu nájmu. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu
MÚ Strakonice. 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). Ve smlouvě bude rovněž
zapracován závazek nájemce, že v případě, že současný účel užívání předmětu nájmu
určený příslušným rozhodnutím stavebního úřadu bude odlišný od účelu užívání
uvedeného nájemcem, zavazuje se nájemce předmět nájmu k tomuto novému účelu
užívat teprve na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby,
náklady s tím spojené ponese nájemce.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
1) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 3145/2022 (70/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře cca 100 m2 v katastrálním
území Dražejov u Strakonic. Výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti
pracovníků odboru dopravy, majetkového odboru a dle geometrického plánu tak, aby
byl ponechán volný veřejný prostor v minimální šíři 8,0 m a tak aby byl zachován
bezproblémový přístup pro dům číslo popisné, v dané lokalitě.

2) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč
Usnesení č. 3146/2022 (70/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000
Kč:
ZŠ F.L.Čelakovského

DHM Jezerní
- server HP Proliant ML350G5x5130 – poř. cena 102.527 Kč, r. poř. 2007
- zpětný projektor M 9550 OHP – poř. cena 29.151 Kč r. poř. 1994
dle posudku jsou výše uvedená zařízení nefunkční, doporučení vyřadit
- kopírka – poř. cena 73.714 Kč, r. poř. 2016, dle posudku nefunkční, vzhledem k ceně
náhradních dílů se nedoporučuje oprava kopírky
- kopírovací stroj Canon iR 3570 – poř. cena 47.880 Kč, r. poř. 2010, dle posudku
nefunkční, vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů nelze zajistit opravu

UP Jezerní
- el. projektor ACER PD 523 – kabinet č. 53 – poř. cena 37.300 Kč, r. poř. 2005
- notebook HB Pavilion dv6 – zástupce ŘŠ – poř. cena 20.160 Kč, r. poř. 2011
výše uvedená zařízení jsou dle posudku nefunkční, doporučení tato zařízení vyřadit.
ZŠ Povážská
- kopírka Canon copy iR 2200 – poř. cena 26.138 Kč, r. poř. 2009, dle posudku
nefunkční, oprava nerentabilní
- LCD projektor Hitachi CP-D27WN – poř. cena 21.680 Kč, r. poř. 2013, dle posudku
nefunkční, oprava nerentabilní
- notebook HP Probook 6570b – poř. cena 23.426 Kč, r. poř. 2012, dle posudku
nefunkční, oprava nerentabilní
ZŠ Dukelská
- rozhlasová ústředna – poř. cena 32.382 Kč, r. poř. 1995, morálně zastaralá
- telefonní ústředna Omega – poř. cena 57.616 Kč, r. poř. 2005, morálně zastaralá
STARZ Strakonice:
- PC LEO OEM 2200 III + přísl. – poř. cena 23.401 Kč, r. poř. 2003, dle posudku
nefunkční, doporučení vyřadit
MÚSS Strakonice

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé:
- stolní počítač, klávesnice, myš, monitor – poř. cena 23.599 Kč, r. poř. 2000, zastaralý
operační systém, nefunkční, nerentabilní oprava

Pečovatelská služba
- tenz. váha TLA 33 – poř. cena 23.800 Kč, r. poř. 2006, váha je nefunkční, dle posudku
oprava nerentabilní

Domov pro seniory Rybniční
- kutr stolní K10 – poř. cena 140.208 Kč, r. poř. 2001, dle posudku nefunkční, značné
opotřebení dílů, oprava je neekonomická, přesahuje cenu nového zařízení
- chladící přístěn. vitrína RS 130 – poř. cena 180.826 Kč, r. poř. 2001, majetek rozbitý,
oprava dle posudku nerentabilní

- EKG – třísvodové BTL – 08F3 – poř. cena 66.170,82 Kč, r. poř. 2001, dle posudku
zařízení zastaralé, oprava nerentabilní
- universální mycí a loupací stroj – poř. cena 71.832 Kč, r. poř. 2001, dle posudku
zařízení zastaralé, oprava nerentabilní
- pračka prům. W 3240 H – poř. cena 418.031,25 Kč, r. poř. 2001
- pračka prům. W 3105 H – poř. cena 176.216,25 Kč, r. poř. 2001
- pračka prům. W 75 E – poř. cena 101.613,75 Kč, r.poř. 2001
dle posudku na výše uvedené pračky je oprava strojů nerentabilní, a to vzhledem
k vysoké ceně za opravu sušičů, stáří strojů, jejich opotřebení a životnosti zbylých dílů.
- kopírovací stroj MINOLTA Bh 163 – poř. cena 20.468 Kč, r. poř. 2007, dle posudku
opotřebovaný majetek, oprava nerentabilní
- kopírovací stroj MINOLTA Bh – poř. cena 20.944 Kč, r. poř. 2018, dle posudku
opotřebovaný majetek, oprava nerentabilní
- svářečka el. obloukem – poř. cena 21.825,80 Kč, r. poř. 2001, nefunkční, dle posudku,
oprava nerentabilní
- mob. plátno na stojánku – poř. cena 26.467,18 Kč, r. poř. 2001, majetek užíváním
opotřebený, zničený, oprava nerentabilní

Domov pro seniory Lidická
- PC + monitor – poř. cena 26.936 Kč, r. poř. 2007
výše uvedený PC je dle posudku hardwarově i softwarově nevyhovující, doporučení
vyřadit
- myčka podložních mís NINJO – poř. cena 171.000,20 Kč, r. poř. 2005, dle posudku
nefunkční, neopravitelné
- PC + monitor – poř. cena 41.714,60 Kč, r. poř. 2005
- PC Pentium, monitor Belinea – poř. cena 54.279 Kč, převod z ředitelství v r. 2007
výše uvedené PC jsou dle posudku hardwarově i softwarově nevyhovující, doporučení
vyřadit
- robot COUPE CL 50 s příslušenstvím – poř. cena 42.826 Kč, r. poř. 1999, dle posudku
značně opotřebovaný dlouhodobým používáním, oprava by byla vzhledem k pořizovací
ceně nového stroje nerentabilní
město Strakonice – Hasiči Strakonice 1:
- Požární cisternový automobil CAS 24 ŠKODA 706 – inv. č. 22/60/1 – poř. cena
888.884 Kč, r. poř. 2005, vozidlo je v provozu 39 let (rok výroby 1983), pořízením nové
CAS se stalo výše uvedené vozidlo pro město nadbytečným, je tedy navrhováno
k vyřazení.
II. Doporučuje ZM
schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a Obcí Miloňovice, jejímž
předmětem bude prodej Požárního cisternového automobilu CAS 24 ŠKODA 706 – inv.
č. 22/60/1 – poř. cena 888.884 Kč, rok výroby 1983, které užívala jednotka SDH
Strakonice, a to za kupní cenu 65.000 Kč, s tím, že ve smlouvě bude zapracován
závazek kupujícího, a to uhradit veškeré náklady spojené s převodem a přihlášením
výše uvedeného vozidla.

III. Doporučuje ZM
schvaluje postup pro vyřazení a odprodej výše uvedeného majetku, který bude
předmětem kupní smlouvy, s tím, že výše uvedený cisternový automobil nebude
nabízen k odprodeji na www.stránkách města Strakonice (dle Směrnice pro
hospodaření s majetkem schválené usn. RM č. 1978/2016 dne 13. 4.2016), a to
vzhledem k tomu, že pokud by vozidlo bylo prodáno obci Miloňovice, zvýší se tak
akceschopnost jednotky požární ochrany Miloňovice, která se nachází ve SO ORP
Strakonice, zisk města Strakonice bude činit 65.000 Kč.
IV. Doporučuje ZM
pověřuje starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
3) Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům v k. ú. Nové Strakonice
v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Usnesení č. 3147/2022 (70/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit nevyužití nabídky prodeje pozemku o výměře 117 m2 a podílu o velikosti
1/13 k pozemku o výměře 132 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice od paní XX, a to z
titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění.
II. Doporučuje ZM
schválit výmaz (zánik) předkupního práva k prodeji pozemku o výměře 117 m2 a podílu
o velikosti 1/13 k pozemku o výměře 132 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice, a to z titulu
předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění.
III. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětného potvrzení.
1) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62933591,
regionální pracoviště Jižní Čechy, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01
České Budějovice – žádost o souhlas vlastníka pozemku s opatřením na
podporu sysla obecného
Usnesení č. 3148/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
udělení souhlasu města Strakonice jako vlastníka pozemku p. č. 76/2 v k. ú. Nové
Strakonice Agentuře ochrany přírody České republiky, regionálnímu pracovišti Jižní
Čechy, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice, IČ: 62933591,
s opatřením „Posílení populace sysla obecného na lokalitě Letiště Strakonice“. Opatření
na předmětném pozemku je připravováno pro období 2022 – 2024. Maximální množství
vypouštěných zvířat je 100 jedinců, přičemž v jednom roce by došlo k vypuštění
maximálně 40 jedinců. Vypouštění syslů bude v závislosti na aktuální situaci probíhat
v jarním (březen – duben) nebo letním (červenec – srpen) termínu.
Tento souhlas je podmíněn souhlasem oprávněného z věcného břemene k
předmětnému pozemku, tzn. Aeroklubem Strakonice s. r. o.

II. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podpisem předmětného souhlasu.
HLASOVÁNO: 5-2-0 schváleno
2) „Veřejné osvětlení Modlešovice“
Usnesení č. 3149/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhodnocení výběrového řízení malého rozsahu na dodavatele díla: „Veřejné osvětlení
Modlešovice“.
Pořadí firem:
1. UNIELEKTRO, s. r. o., Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice 491.769,07
Kč bez DPH
2. ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice
513.600,26
Kč bez DPH
3. ELEKTROMONTÁŽE Blatná, spol. s r.o., Ve Škalí 623, 388 01 Blatná
539.717,07
Kč bez DPH
II. Schvaluje
uzavření smlouvy s uchazečem UNIELEKTRO, s. r. o., Strakonice, Radošovice149, 386
01 Strakonice, IČ: 47239514, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Veřejné osvětlení
Modlešovice“ za cenu 491.769,07 Kč bez DPH, s termínem dokončení stavby do
10.11.2022.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
3) „Oprava západní tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ –
schválení použití znaku a vlajky města Strakonice na banner
Usnesení č. 3150/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
použití znaku a vlajky města Strakonice na banner na východní straně tribuny (směrem
ke hřišti) s nápisem: STADION NA KŘEMELCE. Banner je součástí realizované stavby:
„Oprava západní tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“.
4) Smlouva o připojení k distribuční soustavě EG.D, a.s. pro odběrné místo
„Rozhlasový hlásič Strakonice - Hajská“
Usnesení č. 3151/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o připojení s EG.D, a.s., pro odběrné místo „Rozhlasový hlásič
Strakonice-Hajská“.
II. Schvaluje
zaplacení výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 2 500,- Kč
s DPH .
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.

5) Smlouva o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou
„Prodloužení vodovodu Barvínkov, Strakonice“
Usnesení č. 3152/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a paní XX, pro uložení a provozování
vodovodního řadu do pozemku v majetku paní XX v k. ú. Nové Strakonice v souvislosti
s dokončením stavby „Prodloužení vodovodu Barvínkov, Strakonice“.
Služebnost spočívá ve strpění uložení a provozování vodovodního řadu přes pozemek
v kat. území Nové Strakonice ve prospěch vlastníka tohoto vodovodního řadu, jímž je
město Strakonice. Služebnost zahrnuje vedle povinnosti strpět uložení a provozování
vodovodního řadu rovněž právo vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem
provádění údržby a opravy vodovodního řadu. Služebnost zahrnuje i právo provádět
na inženýrské sítí úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení výkonnosti.
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.
Rozsah zatížení pozemku v majetku paní XX vodovodním řadem byl vymezen
geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu
neurčitou.
II. Pověřuje
starostu města uzavřením předmětné smlouvy.
6) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „ZTV – Zahrádky
Nový Dražejov“ – dodatek č. 1
Usnesení č. 3153/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „ZTV – Zahrádky
Nový Dražejov“ mezi městem Strakonice a společností EKOSTEEL s. r. o., Revoluční
1082/8, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 24835269, přičemž předmětem tohoto dodatku
bude následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny:
01) Výměna stávajícího KG potrubí – nevyhovující technický stav pro znovuuložení
potrubí
02) Přesun a ukládka výkopku v místě hladkého KG potrubí – chybějící položka ve
výkazu výměr
03) Doměření pažení - malá výměra ve výkazu výměr
04) Dopojení stávajících kanalizačních přípojek – chybějící položky ve výkazu výměr
- změna termínu dokončení díla ke dni 29.07.2022, a to z důvodu navýšení předmětu
díla, tzn. prodloužení vodovodního řadu a vybudování dalších přípojek inženýrských
sítí. Tyto změny nebyly součástí předmětu smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a
zhotovitelem. Město Strakonice se nebude na těchto změnách oproti původnímu
projektu žádným způsobem finančně podílet, veškeré náklady hradí vlastníci přilehlých
zahrádek.

II. Schvaluje
na základě změnového listu č. 1, navýšení finančního plnění v rámci stavby: „ZTV –
Zahrádky Nový Dražejov“ o částku + 267.059 Kč bez DPH. Celková cena díla po
navýšení činí 1.831.197,14 Kč bez DPH, tj. 2.215.748,54 Kč včetně DPH.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
7) Žádost o uzavření smlouvy o přípoloži v souvislosti s investiční akcí města
Strakonice „Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“
Žadatel: T - Mobile Czech Republic a. s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00
Usnesení č. 3154/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o přípoloži mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a společností T - Mobile Czech Republic a. s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1,
148 00. Předmětem smlouvy bude umožnění společnosti T – Mobile pokládku sítě
elektronických komunikací během realizace investiční akce města Strakonice „Oprava
komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“ dle přílohy k tomuto bodu. Společnost T –
mobile se před realizací stavby dohodne se zhotovitelem - ZNAKON, a. s., se sídlem č.
p. 44, 386 01 Sousedovice, IČO: 26018055 na výši nákladů za provedení předmětných
zemních prácí. Po uložení sítí elektronických komunikací bude mezi městem Strakonice
a společností T - Mobile uzavřena úplatná smlouva o věcném břemenu.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
8) Dopracování projektové dokumentace „Oprava komunikace ulice
Zvolenská, Strakonice
Usnesení č. 3155/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
oslovením pana XX, IČ 691 10 166, k podání nabídky na dopracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby na akci
„Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“ (v rozsahu dle přílohy č. 7, tzn.
včetně části ul. Máchova, vodovodu, kanalizace, VO atd.) a to z toho důvodu, že pan
XX již zpracovával PD na rekonstrukci ulice Zvolenská.
II. Schvaluje
uzavření smlouvy s uchazečem panem XX, IČ 691 10 166, na vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby na akci
„Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice“ (v rozsahu dle přílohy č. 7, tzn.
včetně části ul. Máchova, vodovodu, kanalizace, VO atd.) za cenu celkem 780.000 Kč
bez DPH, tzn. 943.800 Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
9) Žádost Aeroklubu Strakonice, z.s. o dořešení majetkoprávních vztahů
v souvislosti s přípravou a realizací nové dráhy
Usnesení č. 3156/2022 (70/1b)

Rada města po projednání
I. Pověřuje
starostu města jednáním se zástupci České republiky, Ministerstva obrany a zástupci
Aeroklubu Strakonice, z. s. za účelem dořešení majetkoprávních vztahů v lokalitě letiště
ve Strakonicích v souvislosti s přípravou a realizací nové dráhy a zajištěním
bezproblémového provozu letiště a současně i užívání sousedních pozemků k výcviku
armády.
10) Kooperativa pojišťovna a. s., Vienna Insurance group, IČ: 47116617, se
sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 – uzavření pojistné smlouvy
Usnesení č. 3157/2022 (70/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření pojistné smlouvy mezi městem Strakonice a společností Kooperativa
pojišťovna a. s., Vienna Insurance group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, jejímž předmětem je pojištění pronajatých prostor, jež jsou
předmětem smluv číslo 2022-00205 a 2022-00206, a to dle kalkulace, která je přílohou
materiálu pro jednání Rady města Strakonice číslo 70/1b ze dne 15.06.2022. Cena
ročního pojistného činí 18.527 Kč
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč
Usnesení č. 3158/2022 (70/1c)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit vyřazení níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000
Kč:
Mateřská škola A.B. Svojsíka Strakonice:
- skupinová houpačka – poř. cena 76.007 Kč, r. poř. 2007, inv. č. 22/10-5.
2. Odbor finanční
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Eva Jankovcová.
 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím
zřizovaných a založených organizací za rok 2021
Usnesení č. 3159/2022 (70/2)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených
organizací za rok 2021 bez výhrad.
II. Doporučuje ZM
přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, uvedená
v příloze č. 4.

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2021
Usnesení č. 3160/2022 (70/2)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit účetní závěrku města Strakonice za rok 2021.
 Rozpočtová opatření č. 54 – 64
Usnesení č. 3161/2022 (70/2)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 54 ve výši 12.000,00 Kč
Neinvestiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci
Městské kulturní středisko Strakonice za účelem zajištění projektu „7. Sportovní hry
seniorů“.
Rozpočtová skladba

příjmy
výdaje

1078 - 0000 - 4122
1078 - 3412 - 5336

ÚZ 478
ÚZ 478

RO č. 55 ve výši 40.000,00 Kč
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Naučná stezka
Švandy dudáka – obnova informačních panelů“.
Rozpočtová skladba

příjmy
výdaje

203 - 0000 - 4122
203 - xxxx - 5xxx

ÚZ 479
ÚZ 479

RO č. 56 ve výši 130.000,00 Kč
Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Areál hradu,
objekt sýpka – obnova kamenného Johanitského řádu na jižní fasádě sýpky“.
Rozpočtová skladba

příjmy
výdaje

710 - 0000 - 4122
710 – 33xx – 5xxx

ÚZ 457
ÚZ 457

RO č. 57 ve výši 240.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí na úpravu povrchů v lokalitě
Panská zahrada. Jde o ochranu kořenových systémů dřevin, která spočívá v postupném
navrstvení štěrko-zemité kamenné drti. Rozpočtové opatření bude kryto použitím
prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

400 – 3745 – 5xxx
8115

RO č. 58 ve výši 200.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Domov pro
seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – výměna výtahu do stávající šachty“. Finanční
prostředky budou použity na zajištění technického dozoru stavebníka, vypracování
projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby. Na akci je
v rozpočtu města schválená částka 2.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto

přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos
realizovat.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

773 - 4350 - xxxx
735 - 2219 - 6121

RO č. 59 ve výši 250.000,00 Kč
Příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na
spolufinancování projektu „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, Dukelská
166 – 2. část“. Cílem projektu je kompletní výměna oken v zázemí tělocvičen (šatny,
sprchy, nářaďovny). Celkové náklady na akci činí 572.200 Kč, částka 322.000 Kč bude
hrazena z dotace JčK. Realizaci akce schválila RM dne 21.7.2021, usnesením č.
2509/2021. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města
do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1321 - 3113 - xxxx
1xxx – 3xxx – 2229

II. Doporučuje ZM schválit
RO č. 60 ve výši 1.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytnutí daru Římskokatolické farnosti
na rekonstrukci kostela sv. Prokopa (viz materiál odboru školství). Rozpočtové opatření
bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se
nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

215 - 332x - 5223
735 - 2219 - 6121

RO č. 61 ve výši 1.400.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na pokračování akce „Bažantnice č.p. 372 –
oprava stávajících bytových jednotek“. Jedná se o rekonstrukci bytů ve druhém a
třetím nadzemním podlaží, tím vzniknou dvě nové bytové jednotky. Dále budou
provedeny přípravné práce pro vybudování nové kotelny, která bude sloužit pro
vytápění nově vybudovaných bytových jednotek. Rozpočtové opatření bude kryto
přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos
realizovat.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

778 - 3612 - xxxx
735 - 2219 - 6121

RO č. 62 ve výši 400.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dokončení stavebních úprav objektu
Strakonice, Velké náměstí č.p.1, včetně zprovoznění zdravotně technické instalace a
topení. Uvedené prostory budou sloužit na zajištění provizorního ubytování pro
uprchlíky z Ukrajiny. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka
Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

704 – 6221 – xxxx
735 - 2219 - 6121

RO č. 63 ve výši 425.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na dofinancování akce „Společný projekt pro
školy: ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. Celkové
výdaje na projekt po výběrovém řízení činí 6.622.000 Kč, v rozpočtu města je
schválena částka 6.197.000 Kč. Realizace projektu bude podpořena dotací IROP
v předpokládané výši 5.156.515 Kč. K navýšení dochází z důvodu nárůstu výdajů na
dodávky dvou jazykových učeben, kde byla vysoutěžena cena o 425 000 Kč vyšší oproti
původnímu předpokladu. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce
„Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

297 – xxxx – xxxx
735 - 2219 - 6121

RO č. 64 ve výši 350.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů městské policie na položce odchodné z důvodu odchodu
strážníka městské policie do důchodu. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem
z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

5311 - 5026
735 - 2219 - 6121

III. Doporučuje ZM schválit
použití rozpočtových položek u poskytnutých dotací a transferů dle platné rozpočtové
skladby.
 Finanční výbor – Zápis č. 1/2022 ze dne 25.05.2022
Usnesení č. 3162/2022 (70/2)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2022 ze dne 25.05.2022.
 Rozpočtové opatření č. 65
Usnesení č. 3163/2022 (70/2a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM schválit
RO č. 65 ve výši 320.000,00 Kč
Přesun finančních prostředků v rámci odboru školství - Dotačního programu města
Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok
2022 - z opatření 1 (org.213) - Podpora nájemného ve sportovních zařízeních města
Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem do opatření 3 (org. 214) - Podpora
sportovní a volnočasové činnosti mládeže z důvodu získání dotace spolku TJ Fezko
Strakonice, z. s. od Národní sportovní agentury „Podpora státní reprezentace žen
kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022 – vodní pólo“.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

214 - 3429 - 5xxx +
213 - 3429 - 5xxx -

3. Tajemnice MěÚ
 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I.
pol. roku 2022
Usnesení č. 3164/2022 (70/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné
splnění mimořádných úkolů v období I. pololetí roku 2022 poskytnutí odměn ředitelům
příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu,
který je v písemné podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice.
4. Městská policie
 Odkup 2 ks vozidel Škoda Karog formou spotřebitelského úvěru
Usnesení č. 3165/2022 (70/4)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit spotřebitelské úvěry mezi městem Strakonice a firmou ŠkoFIN s.r.o.
Volkwagen financial services na odkup 2 vozidel pro městskou policii, každý ve výši
177.195, 24 Kč včetně pojištění.
5. Odbor školství
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Miluše Vacková, Jolana Prixová,
DiS.
 Římskokatolická farnost Strakonice – finanční dar
Usnesení č. 3166/2022 (70/5)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 000 Kč Římskokatolické farnosti
Strakonice, Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice, IČO: 650 16 963 na rekonstrukci
kostela sv. Prokopa.
II. Doporučuje ZM
schválit uzavření předmětné darovací smlouvy.
III. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem uvedené darovací smlouvy.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-207 a dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-208 – Tělovýchovná
jednota Fezko Strakonice, z. s.
Usnesení č. 3167/2022 (70/5)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-207 uzavřené
dne 3. 6. 2022 mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice,
z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož předmětem je snížení
výše poskytnuté dotace o částku 320 000 Kč na 726 000 Kč.

II. Doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022-208 uzavřené
dne 3. 6. 2022 mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice,
z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož předmětem je
navýšení poskytnuté dotace o částku 320 000 Kč na 431 400 Kč.
III. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětných dodatků.

 Individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Strakonice

Usnesení č. 3168/2022 (70/5)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí individuální dotace Tělocvičné jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži
340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 ve výši 250 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, na úhradu
mzdových nákladů zaměstnanců (účetní a správce) v hlavním pracovním poměru, na
úhradu dohod o provedení práce pro cvičitele a trenéry v oddílech všestrannosti a
stolního tenisu a úklidové práce, na propagaci TJ Sokol, dovybavení kanceláře,
financování dlouhodobých soutěží, na krytí republikových a krajských soutěží oddílu
všestrannosti, na úhradu nezbytných výdajů vynaložených nad rámec celkových
uznatelných výdajů z dotace poskytnuté Jihočeským krajem na nemovité kulturní
památky (výměna oken malého sálu Sokolovny).
II. Doporučuje ZM
schválit uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem
 Objednávky odboru školství za květen 2022
Usnesení č. 3169/2022 (70/5)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek odboru školství
6. Odbor životního prostředí
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Jaroslav Brůžek.
 Zadání zpracování veřejné zakázky malého rozsahu zn. „Zpracování
lesních hospodářských osnov Strakonice pro zařizovací obvod
Kašperské Hory“, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností Strakonice, s platností od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2033
Usnesení č. 3170/2022 (70/6)
Rada města po projednání
I. Vydává
Nařízení města Strakonice č. xxx o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov Strakonice - zařizovací obvod Kašperské Hory, s platností od 1.
1. 2024 – 31. 12. 2033, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, (kdy
zpracování osnov hradí v plné výši stát).

II. Schvaluje
uzavření dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských
osnov Strakonice, zařizovací obvod Kašperské Hory, mezi městem Strakonice a ČR –
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČ 00020681, se sídlem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice, přičemž
podklady budou vyhotoveny bezplatně v termínu nejpozději do 31. 12. 2022 a
pověřuje starostu města podpisem této dohody.
III. Pověřuje
starostu města podpisem plné moci k zastupování města Strakonice při jednání
s katastrálním úřadem ve věci získání podkladů, na základě kterých budou zpracovány
lesní hospodářské osnovy Strakonice, zařizovací obvod Kašperské Hory. Plná moc bude
udělena ČR – Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, IČ:
00020681, pobočce České Budějovice, se sídlem v Rudolfově.
IV. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, na
zpracování lesních hospodářských osnov Strakonice – zařizovací obvod Kašperské
Hory, s platností od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2033, za podmínek a v rozsahu uvedených ve
výzvě těmto uchazečům:
1.
SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž, IČO: 29295033.
2.
LESPROJEKT JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., Topolová 972/4, 373 72 Lišov, IČO:
07603924.
3.
ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO:
24170852.
4.
Plzeňský lesprojekt, a.s., náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, IČO:
25202448.
5.
LesInfo CZ a.s., Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice, IČO: 25161644.)
V. Schvaluje
předloženou výzvu k podání nabídek na zpracování lesních hospodářských osnov
Strakonice - zařizovací obvod Kašperské Hory, s platností od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2033.
VI. Schvaluje
uveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na zpracování lesních
hospodářských osnov Strakonice, zařizovací obvod Kašperské Hory, s platností od 1.
1. 2024 – 31. 12. 2033.
VII. Jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. člen:
p. Josef Zoch
2. člen:
Ing. Jaroslav Brůžek
3. člen:
Ing. Anna Sekyrová
4. člen:
Bc. Tomáš Turek
5. člen:
Ing. Petr Zdeněk
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. náhradník:Mgr. Břetislav Hrdlička
2. náhradník:Ing. Lucie Klimešová
3. náhradník:Ing. Miroslav Šobr
4. náhradník:Ing. Radim Paulič

5. náhradník:p. Dušan Kučera
VIII. Ukládá
vedoucímu odboru životního prostředí zajistiti plnění veškerých úkonů při zadání této
zakázky.
IX. Pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí podepisováním veškerých dokumentů
souvisejících s administrací této veřejné zakázky.


Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s kolektivním
systémem Elektrowin a.s.
Usnesení č. 3171/2022 (70/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s kolektivním systémem
Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 ve sběrném dvoře v
návaznosti na Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou dne 27. 7. 2021 v souladu s novou
legislativou v odpadovém hospodářství. Kontejnery sloužící pro zpětně odebrané
elektrozařízení v rozsahu 2 ks velkoobjemového uzamykatelného otevřeného
kontejneru pro sběr chlazení a 1 ks velkoobjemového uzamykatelného zastřešeného
kontejneru na sběr velkých a malých spotřebičů jsou ve sběrném dvoře umístěny již
od roku 2010. Tato smlouva je pouze administrativním úkonem navazujícím na novou
legislativu upravující nakládání s výrobky s ukončenou životností. Smlouva nabývá
platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je uzavírána na dobu určitou
s automatickým prodlužováním o další rok s měsíční výpovědní lhůtou, tzn. shodně s
koncem platnosti smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.


Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na realizaci
podlimitní veřejné zakázky na dodávku: „Strakonice - dopravní
automobil“
Usnesení č. 3172/2022 (70/6)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro podlimitní veřejnou zakázku na
dodávku: „Strakonice-dopravní automobil“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění.
II. Schvaluje
předloženou výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na
dodávku: „Strakonice - dopravní automobil“.
III. Jmenuje členy hodnotící komise ve složení:
1. člen
Ing. Rudolf Oberfalcer
2. člen
Ing. Jaroslav Brůžek
3. člen
Ing. Peter Kurek
4. člen
XX

5. člen
Ing. Miroslav Šobr
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička
2. náhradník Ing. Lucie Klimešová
3. náhradník Ing. Eva Předotová
4. náhradník Ing. Petr Šťastný
5. náhradník Ing. Stanislav Mrkvička
a hodnotící komisi pověřuje k posouzení splnění kvalifikace a podmínek účasti v
zadávacím řízení a k posouzení a hodnocení nabídek.
IV. Ukládá
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů pro dokončení
zadávacího řízení.
V. Pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí podepisováním veškerých dokumentů
souvisejících s administrací této veřejné zakázky.
 Objednávky OŽP za měsíc květen 2022
Usnesení č. 3173/2022 (70/6)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek odboru životního prostředí za měsíc květen 2022.
7. Mateřská škola Školní Strakonice
 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I
(Operační program Jan Amos Komenský)
Usnesení č. 3174/2022 (70/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zapojením Mateřské školy Školní Strakonice, Školní 80, 386 01 Strakonice do výzvy
MŠMT č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ l.
8. Základní škola F. L. Čelakovského
 Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 –
vzdělávací infrastruktura – souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3175/2022 (70/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 o dotaci
a s realizací projektu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 – vzdělávací infrastruktura.

9. Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Digitální učební pomůcky - robotika“ – souhlas s podáním výzvy
Usnesení č. 3176/2022 (70/9)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitální učební
pomůcky - robotika“.
II. Souhlasí
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitální
učební pomůcky - robotika“ těmto firmám:
1. NTS Computer, a.s., Bezděkovská 30, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ:
25180746
2. CCS International s.r.o. – počítače, U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice,
IČ: 26061651
3. AV MEDIA SYSTEMS, A.S., Pražská 63, 102 00 Praha 10. IČ: 48108375
III. Jmenuje členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Václav Sýkora
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. Josef Zoch
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX
IV. Ukládá
řediteli školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky, včetně zveřejnění
výzvy na webových stránkách školy po dobu nejméně 5 pracovních dní.
V. Pověřuje
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s
administrací této veřejné zakázky.


Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 –
vzdělávací infrastruktura – souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3177/2022 (70/9)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 o dotaci a
s realizací projektu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 – vzdělávací infrastruktura.

10. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2022:
rekonstrukce bytu Na Křemelce 304, Strakonice, č.b. 1, o velikosti 3+1
a výměře 74.10 m2
Usnesení č. 3178/2022 (70/10)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s nutnými opravami bytu Na Křemelce 304, Strakonice, č.b. 1, o velikosti 3+1 a výměře
74,10 m2. Předpokládaná cena realizace je ve výši 200 000,00 Kč a bude hrazena
z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu.
 Odepsání pohledávky
Usnesení č. 3179/2022 (70/10)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
odepsat pohledávku ve výši 2 625,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku
z účetní evidence.
11. Základní škola Povážská Strakonice
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Digitální učební pomůcky“ – souhlas s podáním výzvy
Usnesení č. 3180/2022 (70/11)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitální učební
pomůcky“.
II. Souhlasí
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitální
učební pomůcky“ těmto firmám:
1. XX
2. NTS Computer, a.s., Bezděkovská 30, Strakonice II, 386 01 Strakonice
3. T-E-V Pardubice, s.r.o., Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice
III. Jmenuje členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Miroslav Ině
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Richard Kozák
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX

IV. Ukládá
řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky, včetně
zveřejnění výzvy na webových stránkách školy po dobu nejméně 5 pracovních dní.
V. Pověřuje
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s
administrací této veřejné zakázky.


Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 –
vzdělávací infrastruktura – souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3181/2022 (70/11)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti Základní školy Povážská Strakonice o dotaci a s realizací projektu
v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 – vzdělávací infrastruktura.
12. Městský ústav sociálních služeb Strakonice
 Přijetí daru
Usnesení č. 3182/2022 (70/12)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 pro potřeby Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01 Strakonice
od paní XX
věcný dar v celkové hodnotě 700 Kč, a to chladničku ECG
II. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví
organizace.
13. Mateřská škola Spojařů Strakonice
 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I
(Operační program Jan Amos Komenský)
Usnesení č. 3183/2022 (70/13)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zapojením Mateřské školy Spojařů Strakonice, Spojařů 1260, 386 01 Strakonice do
výzvy MŠMT č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ l.

14. DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké
nám. 2, 386 01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský
pivovar Strakonice, a.s. se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice,
IČ: 26068273 v působnosti valné hromady
Usnesení č. 3184/2022 (70/14)
Rada města Strakonice v působnosti valné hromady dle § 12 odst. 1 zákona 90/2012
Sb., o obchodních korporacích, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona 128/200
Sb. o obcích, jako jediný akcionář společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar
Strakonice, a.s., IČ 260 68 273:
I. Schvaluje
výroční zprávu spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2021.
II. Schvaluje
účetní závěrku spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2021.
III. Schvaluje
následující návrh na rozdělení zisku za rok 2021:
Příděl do zákonného
69 098,95 Kč
rezervního fondu
Příděl do sociálního
0,- Kč
fondu
Výplata tantiém
0,- Kč
Výplata divident
0,- Kč
Neuhrazená ztráta
1 312 879,99 Kč
15. Základní škola Strakonice, Dukelská 166
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Roboti a robotické stavebnice pro výuku nové informatiky na 1.
stupni ZŠ“
Usnesení č. 3185/2022 (70/15)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Roboti a
robotické stavebnice pro výuku nové informatiky na 1. stupni ZŠ“.
II. Souhlasí
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Roboti a
robotické stavebnice pro výuku nové informatiky na 1. stupni ZŠ“ těmto firmám:
XX
IČ: 76065901
BOXED, s.r.o.
Jenečská 1304
273 51 Unhošť
IČ: 27243842
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Pražská 1335/63
102 00 Praha 15

IČ: 48108375
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.
Ing. Miluše Vacková
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.


Dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 –
vzdělávací infrastruktura – souhlas s podáním žádosti
Usnesení č. 3186/2022 (70/15)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti Základní školy Strakonice, Dukelská 166 o dotaci a s realizací
projektu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR – INTEGROVANÝ
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027 – vzdělávací infrastruktura.
16. TC Přádelna Strakonice s.r.o.
 TC Přádelna s.r.o. - Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se
sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 jako jediného akcionáře
společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. se sídlem Na Dubovci 140,
386 01 Strakonice, IČ: 05879841 v působnosti valné hromady Schválení hospodaření společnosti a účetní závěrky za rok 2021
Usnesení č. 3187/2022 (70/16)
Rada města po projednání přijala podle §102, odst. 2, písm. c) zákona 128/200 Sb., o
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TC
Přádelna Strakonice s.r.o. na svém jednání konaném výše uvedeného dne toto
rozhodnutí:
I. Schvaluje
účetní závěrku a výroční zprávu společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. za rok 2021.
II. Schvaluje
následující návrh na rozdělení zisku:
Zisk po zdanění
2.235,57 Kč
Příděl do fondu zisků minulých let
2.235,57 Kč

17. Místostarosta
 Navržení zástupců města Strakonice do dozorčí rady společnosti
Teplárna Strakonice, a.s. a navržení odvolání stávajících členů
Usnesení č. 3188/2022 (70/17)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
navrhnout valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. odvolat stávající členy
pana XX a pana XX z dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
II. Doporučuje ZM
navrhnout valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. zvolit zástupce města
Strakonice pana XX a pana XX členy dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
III. Doporučuje ZM
uložit zástupci města Strakonice delegovanému na valné hromady společnosti Teplárna
Strakonice, a.s. dle usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 541/ZM/2022 z
11.05.2022, hlasovat na příslušné valné hromadě společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
pro odvolání a zvolení osob do dozorčí rady společnosti dle bodu I. a II. tohoto
usnesení.
18. ZNAKON, a. s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice – žádost o výpůjčku
pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č. 3189/2022
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení Rady města Strakonice č. 3128/2022 (69/4) ze dne 8. června 2022, a to v
bodě II. a III.
II. Schvaluje
vyhlášení záměru na výpůjčku částí pozemků parcelní číslo 396/3 o výměře cca 13 m2
a parcelní číslo st. 1903 o výměře cca 877 m2, vše v katastrálním území Strakonice, za
účelem umístění zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby „Oprava komunikace
Zvolenská, Strakonice.“

Jednání rady města ukončil starosta v 17,10 hodin.

Datum pořízení zápisu: 15.06.2022
Zapsala: Radmila Brušáková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města
Ve Strakonicích dne:

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města
Ve Strakonicích dne:

