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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 77. schůze Rady města Strakonice 
konané 21. září 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 7 členů RM 

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

     Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ  

 
 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                      Usnesení č. 3427/2022 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                               Usnesení č. 3428/2022 – č. 3446/2022  
2. Městská policie 

 Servisní smlouva s firmou GEMOS v rámci zakázky malého rozsahu: „Měření 
rychlosti Strakonice“ 

                      Usnesení č. 3447/2022 
3. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.08.2022 do 31.08.2022 
                      Usnesení č. 3448/2022 

 Územní studie „Relaxačně – rehabilitační zahrada nemocnice Strakonice“  – 
představení studie 
                      Usnesení č. 3449/2022 

 Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“ – podmínky pro 
administraci žádostí a poskytování finančních darů jednotlivým žadatelům z řad 
občanů města Strakonice 
                      Usnesení č. 3450/2022 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 1 Regulačního plánu Vinice – 
Šibeník“ 
                      Usnesení č. 3451/2022 

 Skatepark Strakonice – uzavření smlouvy o nadačním příspěvku Nadace ČEZ 
                      Usnesení č. 3452/2022 

4. Útvar interního auditu 

 Smlouva o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty v rámci 
akceptace tarifu MHD Strakonice na linkách dopravce VLD JčK (dále jen 
„Smlouva“) 
                      Usnesení č. 3453/2022 

5. Odbor životního prostředí 

 Darovací smlouva mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem Strakonice 
                      Usnesení č. 3454/2022 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby na zajištění akce „Zpracování lesních 
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hospod. osnov Strakonice - zařizovací obvod Kašperské Hory, s platností od 
01.01.2024 do 31.12.2033“ 
                      Usnesení č. 3455/2022 

 Objednávky OŽP za měsíc srpen 2022 
                      Usnesení č. 3456/2022 

6. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 91 – 98 
                      Usnesení č. 3457/2022 

 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti - pouť 
                      Usnesení č. 3458/2022 

7. Odbor školství 

 Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – žádost o souhlas 
s přijetím věcného daru 
                    Usnesení č. 3459/2022 

 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím 
finančního daru 
                    Usnesení č. 3460/2022 

8. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Navýšení odměny za správu nájemních bytových a nebytových jednotek pro TS 
Strakonice s.r.o. na 190,- Kč za spravovanou jednotku a měsíc 

                    Usnesení č. 3461/2022 
9. 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.5/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS 
Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 08.09.2022 v kanceláři ředitele společnosti  
                    Usnesení č. 3462/2022 

 

77. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 12:00 

hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 

konstatoval usnášeníschopnost.  

Usnesení č. 3427/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
Od 12:00 se schůze RM zúčastnil předseda klubu SK Fight PRO Strakonice, z.s. pan XX 
a doplnil informace k žádostem klubu projednávaným dále v bodech 3 a 4 majetkových 
záležitostí (dlouhodobý pronájem prostoru Na Křemelce).  
 
1. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 
1) Přidělení bytové jednotky v domě, ul. Mlýnská, Strakonice 
Usnesení č. 3428/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  
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I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s paní 
XX, o velikosti 2+0 a výměře 43,08 m2. 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 3.023 Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 9.069 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením  
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č. ú. 111471921/0300, v. s. 
0108301403, spravovaný TS Strakonice, s. r. o. 

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 3429/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 70,75 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 6 486 Kč/měsíc. 
II. Schvaluje 
s uzavřením 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 31.12.2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 996 Kč/měsíc. 
III. 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. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX nájemné za 
měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 699 Kč/měsíc (dotace). 

IV. 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 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj.  celkem 4 756 Kč/měsíc. 
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V. 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. října 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že slečna XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 
VI. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 82,20 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že manželé 
XX, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6 384 Kč/měsíc. 

VII. 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. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7 176 Kč/měsíc. 
VIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 42,18 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné  2 016 Kč/měsíc (dotace). 
IX. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 75,44 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. března 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 229 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 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za 
měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2/měsíc, 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 
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že manž. XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2/měsíc, tj. 5 968 Kč/měsíc. 
XII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 49,27 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 1 953 Kč/měsíc (dotace).  
XIII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 46,02 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 4 602 Kč/měsíc. 

XIV. 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 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 816 Kč/měsíc. 
XV. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 43,89 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2 067 Kč/měsíc (dotace).  

XVI. Schvaluje 

uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 57,44 m2 v domě, ul. Zvolenská,  Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 746 Kč/měsíc (dotace). 

XVII. 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 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 6 117 Kč/měsíc. 
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XVIII. 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. října 2022.  Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 648 Kč/měsíc. 

XIX. Schvaluje   
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 74,80 m2 v domě, ul. Nerudova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 984 Kč/měsíc. 

XX. 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. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc. 

XXI. 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 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 816 Kč/měsíc. 

XXII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 77,40 m2 v domě, ul. Mládežnická, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března  2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 972 Kč/měsíc. 

XXIII. 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 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 816 Kč/měsíc. 
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XXIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 49,60 m2 v domě, ul. Mládežnická, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3 652 Kč/měsíc. 

XXV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 42,87 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3 202 Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 4+1 
a výměře 81,33 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 8 133 Kč/měsíc. 

XXVII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 43,30 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 

XXVIII. 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 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, Strakonice, 

neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 976 Kč/měsíc. 

XXIX. 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 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 648 Kč/měsíc 

XXX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 102,80 m2 v domě ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7 724 Kč/měsíc 
XXXI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 a 
výměře 66,90 m2 v domě, ul. Boženy Němcové, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 5 352  Kč/měsíc.  

XXXII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 
XXXIII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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. září 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXIV. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXVI. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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. září 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 

XXXVII. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva  o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 384 Kč/měsíc. 

XXXVIII. 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. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že manž. XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4 324 Kč/měsíc. 

XXXIX. 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 31.12.2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4 324 Kč/měsíc. 

XL. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 49,41 m2 v domě ul. Mírová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.9.2024. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 30.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za 
měsíc září do 30.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 742 Kč/měsíc (dotace). 
XLI. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 49,17 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 728 Kč/měsíc (dotace). 

XLII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 49,41 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2024. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 30.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 30.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 742 Kč/měsíc (dotace). 

XLIII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 49,41 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2024. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc září do 30.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 30.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 742 Kč/měsíc (dotace). 
XLIV. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 43,70 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 30.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 30.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2 425 Kč/měsíc (dotace). 
XLV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 a 
výměře 53,57 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2 945 Kč/měsíc (dotace). 
XLVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 a 
výměře 61,57 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2 866 Kč/měsíc (dotace). 

XLVII. 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 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 3 516 Kč/měsíc (dotace). 
XLVIII. 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 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3 478 Kč/měsíc (dotace). 

XLIX. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 57,59 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2024. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3 198 Kč/měsíc (dotace). 
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L. 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 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 4 800 Kč/měsíc (dotace). 

LI. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 42,66 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2 161 Kč/měsíc (dotace). 

LII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 57,59 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2024. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3 233 Kč/měsíc (dotace). 

LIII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 4+1 
a výměře 82,97 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 30.09.2022. V případě, že manž. XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 30.09.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 773 Kč (dotace)/měsíc. 

LIV. 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. října  2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4 960 Kč/měsíc (dotace). 
LV. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 67,60 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 003 Kč/měsíc (dotace). 
LVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 67,60 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další do 31. prosince 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3 774 Kč (dotace)  
LVII. 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 31.12.2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za 
měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3 532 Kč/měsíc (dotace). 

LVIII. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

3) Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v objektu Na Křemelce 
ve Strakonicích – bývalý Rock klub  
Usnesení č. 3430/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje  
usnesení RM č. 2954/2022 (67/1) ze dne 18.05.2022 a usnesení č. 3332/2022 (75/1) 
ze dne 24.08.2022, týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce 
nebytových prostorů se spolkem SK Fight Pro  Strakonice, z. s. 
II. Schvaluje   
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a spolkem SK Fight Pro  
Strakonice, z. s., se sídlem Strunkovice nad Volyňkou 72, Volyně, IČ: 26674190, jejímž 
předmětem bude výpůjčka nebytových prostorů, konkrétně nebytových  prostorů o 
výměře 186,19 m2 v budově bez č. p., postavené na pozemku parc. č. st. 3613 v k. ú. 
Strakonice, Na Křemelce ve Strakonicích. Jedná se o prostory, nacházející se v I. NP 
podlaží budovy a zčásti v přízemí budovy (celá plocha nebytových prostorů v I. NP, 
část nebytových prostorů v přízemí vyjma místnosti č. 7, kterou má ve výpůjčce FK 
Junior Strakonice, a to za následujících podmínek: 
- smlouva bude uzavřena nejdříve po vydání  rozhodnutí o „Změně užívání hudebního 
klubu na tréninkové sportovní centrum, Na Křemelce, Strakonice“ Stavebním úřadem 
MÚ Strakonice, a město již nebude povinno vyhradit prostory pro  případné ubytování 
osob přicházejících z území Ukrajiny (objekt byl na základě usn. RM č. 2824/2022 ze 
dne 30.03.2022 vyčleněn jako jedna z volných ubytovacích kapacit),  
- případné úpravy předmětu výpůjčky vypůjčitel zajistí na své náklady, provedení 
případných úprav bude vypůjčitel konzultovat s investičním technikem města ještě 
před jejich provedením, při ukončení výpůjčky uvede vypůjčitel vypůjčené  prostory  
na své náklady do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MÚ Strakonice. 
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
ve smlouvě bude zapracován závazek města Strakonice, nevypovědět předmětnou 
smlouvu o výpůjčce dříve než po uplynutí jednoho roku ode  dne uzavření  smlouvy o 
výpůjčce mezi městem Strakonice a spolkem SK Fight Pro Strakonice, z. s., IČ: 
26674190 
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- vypůjčitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady v přízemí objektu oddělení prostoru 
sprchy, od prostoru užívaného spolkem FK Junior Strakonice, např. sádrokartonovou 
příčkou, tak aby byl oddělen prostor skladu FK Junior od přístupu ke sprše, kterou bude 
využívat SK Fight Pro Strakonice 
- vypůjčené prostory budou využívány pro sportovní činnost klubu (box) 
- vypůjčitel si na vlastní náklady zajistí posouzení statika, zda je možné vypůjčené 
prostory využívat k vypůjčenému účelu, toto statické posouzení bude předáno na 
město Strakonice při podpisu smlouvy 
- vypůjčitel  bude  hradit náklady na energie spojené s výpůjčkou nebytových prostorů 
- ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za provedení 
změn a úprav předmětu výpůjčky bez souhlasu půjčitele (za každé porušení), dále za 
neodstranění změn a úprav předmětu výpůjčky vypůjčitelem po skončení výpůjčky 
prostorů (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 3.000 za porušení předání 
předmětu výpůjčky po skončení výpůjčky ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za 
každý započatý den prodlení s předáním předmětu výpůjčky). 
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
IV. Schvaluje   
odstranění nemovitého majetku města Strakonice, nacházejícího se v prostorech 
bývalého Rock klubu, pořízeného v roce 2018, a to tím způsobem, že majetek bude 
vyřazen z evidence, na náklady města Strakonice demontován a z prostorů odvezen. 
Bude se jednat o následující majetek: bar, polstrované sedačky, skříňky za barem a 
podium.  
 

4) Pronájem garáží v přízemí budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 3613        
v k. ú. Strakonice (bývalý Rock klub Na Křemelce ve Strakonicích)  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

5) Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2022 
Usnesení č. 3431/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  

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

 

6) Veřejná zakázka „Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice“ – změnové 
listy ZL 2, ZL 3 
Usnesení č. 3432/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje  
uzavření změnového listu ZL 2 v rámci stavby: „Oprava komunikace Zvolenská, 
Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2022-00183 ze dne 
16.06.2022 mezi městem Strakonice a zhotovitelem stavby - společností ZNAKON, a. 
s., č. p. 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, přičemž předmětem změny ZL 2 bude 
následující: 
- navýšení ceny díla s ohledem na změnu ZL 2 - výměna vodovodního řadu v křižovatce 
ulic Zvolenská, Máchova a Krále Jiřího z Poděbrad: o částku 293.584,04 Kč bez DPH, 
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přičemž cena navrhovaných Změn záporných je – 0,00 Kč bez DPH a cena 
navrhovaných Změn kladných je 293.584,04 Kč bez DPH. 

II. Schvaluje  
uzavření změnového listu ZL 3 v rámci stavby: „Oprava komunikace Zvolenská, 
Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2022-00183 ze dne 
16.06.2022 mezi městem Strakonice a zhotovitelem stavby - společností ZNAKON, a. 
s., č. p. 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, přičemž předmětem změny ZL 3 bude 
následující: 
- snížení ceny díla s ohledem na změnu ZL 3 - úprava kanalizačních šachet v ulici 
Máchova, Zvolenská: o částku - 23.043,00 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných 
Změn záporných je - 85.100,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 
62.057,00 Kč bez DPH. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných změn ZL 2, ZL 3  

IV. Schvaluje  
následné zařazení ZL 2, ZL 3 do dodatku k předmětné smlouvě o dílo č. 2022-00183. 
 

7) Ukončení nájmu garážových stání v objektu Leknínová, Strakonice 

Usnesení č. 3433/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření dohody mezi městem Strakonice a p. XX, jejímž předmětem bude ukončení 
nájmu garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice, dle nájemní smlouvy č. 2022-
00032 uzavřené s městem Strakonice dne 02.03.2022, s tím, že nájemní poměr skončí 
ke dni 30.09.2022. 
II. Schvaluje  
uzavření dohody mezi městem Strakonice a p. XX, jejímž předmětem bude ukončení 
nájmu garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice, dle nájemní smlouvy č. 2020-
00514 uzavřené s městem Strakonice dne 23.12.2020, s tím, že nájemní poměr skončí 
ke dni 30.09.2022. 
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných dohod.  
 

8) Vyhlášení záměru na výpůjčku prostorů v objektu Poděbradova, 
Strakonice  
Usnesení č. 3434/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na výpůjčku níže uvedených nebytových prostorů v objektu na 
pozemku  v k. ú. Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích: 

- nebytové prostory v přízemí bývalé administrativní budovy, konkrétně místnost o 
výměře 22,49 m2 

- nebytový prostor v přízemí části objektu „A“ o výměře 24 m2,. 
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9) Vyhlášení záměru na pronájem garážových stání – Leknínová                              
a Leknínová, Strakonice  

Usnesení č. 3435/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
vyhlášení záměru na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech 
Leknínová na poz. p.č. v k.ú. Strakonice a Leknínová na poz. p.č. v k.ú. Strakonice:  
- Leknínová – garážová stání  

- Leknínová – garážová stání s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 

300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH. 
 

10) Výpůjčka movitého majetku  
Usnesení č. 3436/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž 
předmětem bude výpůjčka 5 souprav, z nichž se každá skládá z jednoho stolu o 
rozměrech 220x60 cm a dvou lavic, každá o  rozměrech 220x25 cm, celková cena 
každé soupravy je 4.208 Kč. Dodavatelem majetku byl pan XX. Ve smlouvě budou 
zapracovány následující podmínky: smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, vypůjčený majetek bude sloužit pro potřeby 
Osadního výboru Modlešovice. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho žádost 
kontrolu vypůjčeného majetku. Vypůjčitel se zavazuje zajišťovat obvyklou údržbu 
předmětu výpůjčky  na vlastní náklady, po ukončení výpůjčky je vypůjčitel povinen 
předat vypůjčený majetek půjčiteli v řádném stavu.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

 

11) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3437/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  

I. Neschvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 63,51 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, týkajícím se prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2022.  

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

12) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3438/2022 (77/1) 
Rada města po projednání  

I. 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. října 2022. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc září do 25.09.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc září do 25.09.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.043 Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

1) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3439/2022 (77/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 50,49 m2, s paní XX, a to 
ke dni 01.01.2023. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce zásobování teplem 
zimního stadionu z plaveckého stadionu 
Usnesení č. 3440/2022 (77/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce zásobování teplem 
zimního stadionu z plaveckého stadionu“ se zhotovitelem stavby ARITEX spol. s r.o., 
ul. Manželů Curieových 657, Třebíč 674 01, IČ 65277180, přičemž předmětem dodatku 
jsou méněpráce ve výši 228 166,71- Kč bez DPH a vícepráce ve výši  923 446,70 Kč 
bez DPH, a to z toho důvodu, že  před zahájením stavby musela být dodatečně 
z důvodu probíhající rekonstrukce fotbalového povrchu změněna trasa teplovodu. 
Během stavby došlo k vybourání částí železobetonových šachet a desek, byla 
provedena úprava venkovní betonové plochy před ústím nového teplovodu do VS. 
Podrobná rekapitulace více a méně prací je uvedena v příloze č. 2 materiálu č. 77/1a 
pro jednání Rady města Strakonice dne 21.09.2022. 

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

3) Městská policie Strakonice - Smlouva o dodávce a odvádění a čištění 
odpadních vod – TS Strakonice  
Usnesení č. 3441/2022 (77/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o dodávce a odvádění a čištění odpadních vod mezi odběratelem 
městem Strakonice - Městskou policií Strakonice a provozovatelem Technickými 
službami Strakonice s. r. o., IČ 251 56 888, jejímž předmětem je úprava vztahů, práv 
a povinností mezi provozovatelem a odběratelem při dodávce pitné vody z vodovodu 
a odvádění a čištění odpadních vod. Celé znění smlouvy je uvedeno v příloze č. 3 
materiálu č. 77/1a pro jednání Rady města Strakonice dne 21.09.2022. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy.  
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4) Ukončení nájmu garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 3442/2022 (77/1a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření dohody mezi městem Strakonice a p. XX, jejímž předmětem bude ukončení 
nájmu garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice, dle nájemní smlouvy č. 2017-
00586 uzavřené s městem Strakonice dne 15.12.2017 s tím, že nájemní poměr skončí 
ke dni 30.09.2022. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
III. Schvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem garážového stání v bytovém domě  Leknínová na poz. 
p. č. v k. ú. Strakonice s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 
Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.  
 

5) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava západní 
tribuny Na Křemelce, Strakonice“ – dodatek č. 2 
Usnesení č. 3443/2022 (77/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 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:  
- snížení ceny díla s ohledem na tyto změny: „doměrkový“ změnový list, drobné více a 
méněpráce (ZL 2) o částku - 6.593,20 Kč, přičemž přípočty z toho činí 44.856,80 Kč 
bez DPH a odpočty činí -51.450,00 Kč bez DPH. 

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

6) Nájemci bytových jednotek, Na Křemelce, Strakonice – žádost  o změnu 
způsobu vytápění 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

7) Projektová dokumentace „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 3444/2022 (77/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovitele projektové dokumentace 
„Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ uzavřené mezi městem Strakonice a 
panem XX, jehož předmětem bude následující: 
Projektová dokumentace akce „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ bude 
zpracována tak, aby bylo možné požádat o sloučené  územní a stavební řízení. 
Doba plnění: 
- Vypracování dokumentace pro sloučení řízení: do 9 měsíců (od 01.05.2022) 
- Vypracování DPS:                                     do 4 měsíců od data předání pokynu 
objednatele         
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- Autorský   dozor                                           dle požadavků objednatele v průběhu 
provádění díla  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo..  

III. Neschvaluje 
objednání kordonového dopravního průzkumu v lokalitě Velkého náměstí na náklady 
města Strakonice. 
 

8) Žádost o zpevnění pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov 
u Strakonic. 
Usnesení č. 3445/2022 (77/1a) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
zpevnění části pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic 
formou odstranění vrchní vrstvy půdy a položením pojezdové zámkové dlažby v místě 
stávajícího vjezdu na pozemek v k. ú. Dražejov u Strakonic, který je v majetku 
žadatelky. Veškeré stavební úpravy budou provedeny na náklady žadatelky. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Strakonice, 
odbor dopravy) ani souhlas stavebního úřadu MěU Strakonice. 
 

1) Pověření k jednání ve věci převodu tepelného vedení v lokalitě Povážská 
a lokalitě Arch. Dubského 
Usnesení č. 3446/2022 
Rada města po projednání  

I. Pověřuje 
starostu města jednáním se společností Teplárna Strakonice, a.s. ve věci podmínek 
převodu teplovodu VS 523 (v ulici Povážská - Šumavská) a teplovodu VS Dubského 
(v ulici Arch. Dubského) včetně příslušného strojního technologického vybavení do 
vlastnictví společnosti Teplárna Strakonice, a.s.  
 
2. Městská policie 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnil velitel MP Milan Michálek. 

 Servisní smlouva s firmou GEMOS v rámci zakázky malého rozsahu: 
„Měření rychlosti Strakonice“ 

Usnesení č. 3447/2022 (77/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením servisní smlouvy se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Hálova 
47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO 24132098, DIČ CZ24132098.  
II. Pověřuje 
pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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3. Odbor rozvoje 

Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.08.2022 do 
31.08.2022 

Usnesení č. 3448/2022 (77/3) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.08.2022 do 31.08.2022. 
 

 Územní studie „Relaxačně – rehabilitační zahrada nemocnice 
Strakonice“  – představení studie 

Usnesení č. 3449/2022 (77/3) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
Územní studii „Relaxačně – rehabilitační zahrada nemocnice Strakonice“. 
 

 Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“ – doplňující 
podmínky pro administraci žádostí za účelem poskytování finančních 
darů jednotlivým žadatelům z řad občanů města Strakonice 

Usnesení č. 3450/2022 (77/3) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje  
doplňující podmínky pro administraci žádostí a poskytování finančních darů jednotlivým 
žadatelům z řad občanů města Strakonice v rámci dotačního  programu „My v tom 
Jihočechy nenecháme II“ v předloženém znění. 

II. Svěřuje  
Městskému úřadu Strakonice, finančnímu odboru pravomoc uzavírat darovací smlouvy 
s žadateli splňujícími podmínky dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme 
II“, k němuž se město  Strakonice připojilo usnesením Zastupitelstva města Strakonice 
č. 652/ZM/2022 ze dne 14.09.2022, a dále doplňující podmínky dle bodu I tohoto 
usnesení a těmto žadatelům předmětné finanční prostředky vyplatit. 
 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 1 Regulačního plánu 
Vinice – Šibeník“ 

Usnesení č. 3451/2022 (77/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Změna č. 
1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 
těmto uchazečům: 
Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4, IČ: 26483734; 
XX, IČ: 13144081 
4ct, s.r.o., V Jámě 1598/4, 110 00 Praha 1, IČ: 24287610 
ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2, IČ: 01894871. 
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II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových 
stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem 
uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Rudolf Oberfalcer, Bc. Alena Vadlejchová, Ing. Denisa Hlaváčová, Ing. arch. Marta 
Slámová, Ing. arch. David Andrlík, 
a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Bc. Jana Hudáková, Mgr. Eliška Kotousová, Mgr. Michal 
Novotný, Ing. Jaroslav Bašta. 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucího odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky. 
 

 Skatepark Strakonice – uzavření smlouvy o nadačním příspěvku 
Nadace ČEZ 

Usnesení č. 3452/2022 (77/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nadačním příspěvku s Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 
Praha 4, IČ: 26721511, ve výši 805 150,00 Kč na realizaci projektu Skatepark 
Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem výše uvedené smlouvy. 
 

4. Útvar interního auditu 

Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Hůzlová. 
 Smlouva o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty v 

rámci akceptace tarifu MHD Strakonice na linkách dopravce VLD JčK 
(dále jen „Smlouva“) 

Usnesení č. 3453/2022 (77/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací ztráty v rámci 
akceptace tarifu MHD Strakonice na linkách dopravce VLD JčK, platné ode dne podpisu 
poslední ze smluvních stran do dne předcházejícího dni, ve kterém vejde v účinnost 
smluvní závazek provozu celokrajského integrovaného dopravního systému 
Jihočeského kraje. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o závazku převzít povinnost k úhradě protarifovací 
ztráty v rámci akceptace tarifu MHD Strakonice na linkách dopravce VLD JčK 
v předloženém znění. 
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5. Odbor životního prostředí 

Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Darovací smlouva mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem 
Strakonice  

Usnesení č. 3454/2022 (77/5) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
přijetí finančního daru v celkové hodnotě 200.000,- Kč od společnosti ODPADY PÍSEK 
s.r.o. a uzavření Darovací smlouvy mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem 
Strakonice. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné darovací smlouvy a ukládá odboru ŽP uveřejnit 
tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb. do registru smluv. 
 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby na zajištění akce 
„Zpracování lesních hospod. osnov Strakonice - zařizovací obvod 
Kašperské Hory, s platností od 01.01.2024 do 31.12.2033“ 

Usnesení č. 3455/2022 (77/5) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení, provedeného hodnotící komisí, na zajištění akce 
„Zpracování lesních hospod. osnov Strakonice - zařizovací obvod Kašperské Hory, s 
platností od 01.01.2024 do 31.12.2033“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána uchazečem – obchodní formou SILVA PROJEKT 
s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž, IČO: 29295033, tj. 390 Kč/1 ha bez DPH, 
kdy celková cena díla činí 278 850 Kč bez DPH. Jedná se o zakázku hrazenou státem. 
Termín předání a převzetí kompletního díla do 30.06.2024. 
Pořadí uchazečů o veřejnou zakázku: 
1. SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž, IČO: 29295033 
Výše nabídkové ceny na 1 ha bez DPH:390 Kč 
2. LESPROJEKT JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., Topolová 972/4, 373 72 Lišov, IČO: 07603924 
Výše nabídkové ceny na 1 ha bez DPH: 400 Kč 
3. LesInfo CZ a.s., Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice, IČO: 25161644. 
Výše nabídkové ceny na 1 ha bez DPH: 670 Kč 
4. LHProjekt a.s., Čichnova 386, 624 00 Brno, IČO: 25300806 
Výše nabídkové ceny na 1 ha bez DPH: 680 Kč 
5. Plzeňský lesprojekt, a.s., náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, IČO: 25202448 
Výše nabídkové ceny na 1 ha bez DPH: 790 Kč. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem - obchodní formou SILVA PROJEKT s.r.o., 
Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž, IČO: 29295033, na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby na zajištění akce „Zpracování lesních hospod. osnov 
Strakonice - zařizovací obvod Kašperské Hory, s platností od 01.01.2024 do 
31.12.2033“, za celkovou cenu díla 278 850 Kč bez DPH, 337 408,50 Kč včetně DPH 
(pro předběžně odhadovaných 715 ha lesní půdy). 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo. 
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 Objednávky OŽP za měsíc srpen 2022 
Usnesení č. 3456/2022 (77/5) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru životního prostředí za měsíc srpen 2022. 
 

6. Odbor finanční 

Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č.  91 - 98 
Usnesení č. 3457/2022 (77/6) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
RO  č. 91 ve výši 826.000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace z MF ČR na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 
zastupitelstev obcí, vyhlášených na 23. a 24. 9. 2022. 
Rozpočtová skladba příjmy 99 - 0000 - 4111 ÚZ  98 187 

 výdaje 99 - 6115 - 5xxx ÚZ  98 187 
 

RO  č. 92 ve výši 1.014.451,81 Kč 
Doplatek průtokové neinvestiční účelové dotace pro příspěvkovou organizaci  MěÚSS 
Strakonice na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb – azylové domy“ na základě 
závěrečného vyúčtování projektu. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 - 0000 - 4122 ÚZ  13 013, 106 
 výdaje 1230 - 4374 - 5336       ÚZ  13 013, 106 

  

RO  č. 93 ve výši 211.946,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci  MěÚSS Strakonice 
na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny – 
1. kolo. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 - 0000 - 4116 ÚZ  13 351 

 výdaje 1230 - 4374 - 5336       ÚZ  13 351  

    

RO  č. 94 ve výši 100.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci  MěKS Strakonice 
na realizaci projektu „XXIV. Mezinárodní dudácký festival Strakonice“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1078 - 0000 - 4116 ÚZ  34 070 

 výdaje 1078 - 1090 - 5336       ÚZ  34 070  
    

RO  č. 95  ve výši  80.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů městské policie na úhradu elektrické energie z důvodu 
navýšení ceny energií. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z přijatých úroků. 

Rozpočtová skladba výdaje 5311 - 5154 

 příjmy 6310 – 2141 
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RO  č. 96  ve výši  12.300,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola F. L. Čelakovského, 
Strakonice na likvidaci pojistné události (škoda na budově, způsobená vozidlem). 
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 
Rozpočtová skladba výdaje  1320 - 3113 - 5331 

 příjmy 3639 - 2322 
   

RO  č. 97  ve výši  7.300,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola Strakonice, 
Šumavská na likvidaci pojistné události (škoda na zabezpečovacím systému po 
bouřce). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba výdaje  1310 - 3111 - 5331 
 příjmy 3639 - 2322 

 

RO  č. 98 ve výši 230.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na úhradu úroků z úvěrů „Nákup hmotného majetku – 
Pivovaru Strakonice“ z důvodu zvýšení úrokových sazeb českou národní bankou. 
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z bankovních úroků. 
Rozpočtová skladba výdaje 999 - 1012 - 5141 

 příjmy 6310 - 2141 

 

 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti - pouť 
Usnesení č. 3458/2022 (77/6) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje, dislokovaný závod Strakonice, se sídlem Strakonice, U Řepické 
zastávky 1294, IČ: 70971641 a žadatelem městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ: 
00251810, jejímž předmětem je užívání části komunikace II/173 v době konání  pouti 
ve Strakonicích (od 23.09.2022 do 26.09.2022) za finanční náhradu 640 Kč. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti v předloženém 
znění. 
 
7. Odbor školství 

Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – žádost          
o souhlas s přijetím věcného daru 

Usnesení č. 3459/2022 (77/7) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
přijetí věcného daru (výukové pomůcky pro žáky) v celkové výši 16.751,40 Kč od MAS 
Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, Strakonice, IČO 26660121 Základní školou 
F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280. 
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 Základní  škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím 
finančního daru 

Usnesení č. 3460/2022 (77/7a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 91.863 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
Vlastislavova 152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně 
při Základní škole Strakonice, Dukelská 166 pro 16 žáků v rámci charitativního projektu 
Obědy pro děti, a to v období od 01.10.2022 do 30.06.2023. 
 

8. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Navýšení odměny za správu nájemních bytových a nebytových 
jednotek pro TS Strakonice s.r.o. na 190,- Kč za spravovanou jednotku 
a měsíc 

Usnesení č. 3461/2022 (77/8) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
navýšení odměny za správu nájemních bytových a nebytových jednotek ze 143,- Kč na 
190,- Kč za spravovanou nájemní jednotku a každý započatý měsíc s termínem od 
01.01.2023. 

II. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 23 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku uzavřené dne 
12.03.1998 mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o., jehož 
předmětem je navýšení odměny za správu nájemních bytových a nebytových jednotek 
na 190,- Kč za spravovanou nájemní jednotku a každý započatý měsíc od 01.01.2023. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 23 k Mandátní smlouvě o správě obecního 
majetku.  
 

9. 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.5/2022 ze 
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 
08.09.2022 v kanceláři ředitele společnosti  

Usnesení č. 3462/2022 (77/9) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Zápis č.5/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 
08.09.2022 v kanceláři ředitele společnosti. 
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Jednání rady města ukončil starosta v 13,30 hodin.     

 

Datum pořízení zápisu: 21.09.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
   
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


