
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 71. schůze Rady města Strakonice 

konané 29. 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. 3190/2022 
1. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Ceník výkonů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. 2022 – varianta 
červen 2022 
                      Usnesení č. 3191/2022 

2. 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.4/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS 
Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 23.06.2022 v kanceláři ředitele 
společnosti. 
                       Usnesení č. 3192/2022 

 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 - Návrh zvýšení mezd jednatelům TSST 
                       Usnesení č. 3193/2022 

 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 - Návrh zvýšení odměn členům Dozorčí rady 
TSST 
                       Usnesení č. 3194/2022 

3. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 3195/2022  - č. 3197/2022 
4. OŽP 

 Smlouva o výpůjčce vysoušečů zdiva na likvidaci následků bleskových povodní 
ve SO města Strakonice 
                             Usnesení č. 3198/2022 

 
 
 



71. 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. 3190/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
1. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Ceník výkonů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. 2022 – 
varianta červen 2022 

Usnesení č. 3191/2022 (71/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
souhlasit s předloženým „Ceníkem výkonů společnosti Technické služby Strakonice 
s.r.o. 2022 – varianta červen 2022“ a jeho platností od 01.07.2022. 
 
2. 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.4/2022 ze 
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 
23.06.2022 v kanceláři ředitele společnosti. 

Usnesení č. 3192/2022 (71/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č.4/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 23. června 
2022 v kanceláři ředitele společnosti. 
 

 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 - Návrh zvýšení mezd 
jednatelům TSST 

Usnesení č. 3193/2022 (71/2a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí   
s navýšením mezd jednatelům společnosti TSST. Navýšení platné od 01.07.2022. 

 

 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 - Návrh zvýšení odměn 
členům Dozorčí rady TSST 

Usnesení č. 3194/2022 (71/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s navýšením odměn členům Dozorčí rady TSST. Navýšení platné od 01.07.2022. 
 



3. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava západní 
tribuny Na Křemelce, Strakonice“ – dodatek č. 1 
Usnesení č. 3195/2022 (71/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: 
„Oprava západní tribuny Na Křemelce, Strakonice“ mezi městem Strakonice a 
zhotovitelem společností JV BAU eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČ: 
04734262, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:  
- navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny: 01) odečet materiálu na podokapní žlab 
a svody (budou využity stávající), 02) pískování ocelové konstrukce a doplnění ocel. 
Profilů T 30x30x5 z důvodu zvýšení bezpečnosti okenního pásu z drátoskla, 03) 
odpočet přípojky elektro, včetně zemních prací, k výsledkové světelné tabuli, 04) 
doplnění lapače střešních splavenin + úprava odvodnění na jižní straně tribuny, oprava 
stávající šachty (ZL 1) o částku + 259.342,75 Kč, přičemž přípočty z toho činí 
450.713,91 Kč bez DPH a odpočty činí -191.371,16 Kč bez DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 

1) výpůjčka nebytového prostoru 
Usnesení č. 3196/2022 (71/3a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Velké náměstí 49, Strakonice, na 
pozemku p. č. st. 146/1 v k. ú. Strakonice o výměře 22 m2, a to na dobu 29 dnů.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s paní XX, za účelem uskladnění vybavení a zboží, 
případně i prodeje,  z prodejního stánku číslo 4 na tržnici u kostela sv. Markéty, 
Strakonice a možného prodeje.  
II. Schvaluje   
uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 214-068 ze dne 14. dubna 2014, jež je 
uzavřena s paní XX a týkající se odpuštění nájemného po dobu opravy  prodejního 
stánku číslo 4 na tržnici u kostela sv. Markéty, na části pozemku p. č. st. 308 v k. ú. 
Strakonice.  
III. Pověřuje    
starostu města podpisem předmětné smlouvy a předmětného dodatku.  
 

2) ZNAKON, a.s., čp. 44, Sousedovice, IČ 260 18 055, DIČ CZ26018055 – 
žádost o prodloužení nájemní smlouvy  

Usnesení č. 3197/2022 (71/3a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
zveřejnění záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2021-00087, týkající 
se prodloužení doby nájmu do konce října 2022. Smlouva je uzavřena se společností 
Znakon, a. s. Sousedovice.  
 



4. OŽP 

 Smlouva o výpůjčce vysoušečů zdiva na likvidaci následků bleskových 
povodní ve SO města Strakonice 

Usnesení č. 3198/2022  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce vysoušečů zdiva mezi městem Strakonice jako 
vypůjčitelem a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, IČO: 70882835 jako půjčitelem. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta ve 14,45 hodin.     

 

Datum pořízení zápisu: 29.06.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                      Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


