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   - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Z á p i s 

z  71. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. března 2017 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, p. Christelbauer, Ing. Moučka 

                       p. Stroner – tajemník 

 

Omluveni:    p. Jungvirt – místostarosta 

 

Program:  

        

1. Majetkové záležitosti 

          Usnesení č. 3150/2017 – 3188/2017 
2. ŽP 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2017 o provedení speciální ochranné 

deratizace 

           Usnesení č. 3189/2017 

 Objednávky OŽP za únor 2017 

Usnesení č. 3190/2017 

 Uzavření Dodatku č. 1 Dohody z 19.7.2016 o přípravě podkladů pro zpracování 

lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jih, mezi městem 

Strakonice a ČR – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 

pobočkou České Budějovice 

Usnesení č. 3191/2017 

3. Sociální odbor 

 Dotace PREVENTU 99 z.ú. – na spolufinancování osobních a provozních nákladů 

spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízení NZDM CROSSS PREVENT 

Strakonice 

Usnesení č. 3192/2017 

 Dotace PREVENTU 99 z.ú. – na provoz sociální služby „Služby pro rodiny s dětmi 

PREVENT“  

Usnesení č. 3193/2017 

 Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-

profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. – na provoz poradny 

Usnesení č. 3194/2017 

 Oprava usnesení 

Usnesení č. 3195/2017 
4. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č.  6 - 7 

Usnesení č. 3196/2017 

 Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2016  

Usnesení č. 3197/2017 

 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016 

Usnesení č. 3198/2017 

 Odpisové plány příspěvkových organizací 
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Usnesení č. 3199/2017 

 Finanční výbor – Zápis č. 6/2016 ze dne 5.12.2016 

    Zápis č. 1/2017 ze dne 6.3.2017   

              Usnesení č. 3200/2017 
5. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek vystavených odborem rozvoje v období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

Usnesení č. 3201/2017 

 Architektonická studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích – výzva 

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

Usnesení č. 3202/2017 

 Projekt „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ – rozšíření projektu 

Usnesení č. 3203/2017 

 Smlouva o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů 

Usnesení č. 3204/2017 

 Smlouva č. 162/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2017 – Strakonice – Páteřní cyklostezka – 1. etapa 

Usnesení č. 3205/2017 

6. Tajemník 

 Plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2016 

Usnesení č. 3206/2017 
7. STARZ 

 Realizace vířivky jako druhé části schváleného projektu „Dostavba relaxačního 

bazénu a vířivky v roce 2016“ 

Usnesení č. 3207/2017 
8. Interní audit 

 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na 

území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice za 

rok 2016 

Usnesení č. 3208/2017 
9. Odbor informatiky a provozu 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 3209/2017 
10. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 3210/2017 
11. Odbor školství a CR 

 Užití znaku města Strakonice – Letištěfest 

Usnesení č. 3211/2017 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – únor 2017 

Usnesení č. 3212/2017 
 

 

 

71. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. B. Hrdlička v 16:00 hodin v malé 

zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání.  

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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1. Majetkové záležitosti 

Projednání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) Uvolněná bytová jednotka č. 001 o velikosti 1+0 (23,85 m2)  v domě č.p. 406, ul. 

Nádražní,  Strakonice II  

Usnesení č. 3150/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s obsazením bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+0 (23,85 m2), v domě č.p. 406, ul. Nádražní, 

Strakonice II, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 001/406, 

ul. Nádražní, Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 

pozemku je stanovena ve výši 290.000,- Kč. 

II. Ukládá 

majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 626/2, 628/99 v k.ú. Nové Strakonice a 1066/6, 1531, 1530, 1529, 

1066/115, 1066/114, 1066/112, 1066/111, st.3891 a 1066/143  v  k.ú. Strakonice v souvislosti 

s přípravou stavby „Eliminace parovodu V1-2“. 

Žadatel: Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice 

Usnesení č. 3151/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Eliminace parovodu V1-2“ s uložením teplovodu do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. dle KN 626/2, 628/99 v k.ú. Nové Strakonice 1066/6, 1531, 

1530, 1529, 1066/115, 1066/114, 1066/112, 1066/111, st.3891 a 1066/143 v k.ú. Strakonice dle 

sazebníku za následující podmínky: 

- Uložení teplovodu do pozemků, na nichž bude realizována stavba „Dopravní terminál 

Strakonice“ bude provedeno v souběhu s touto stavbou. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Rekonstrukce NTL na STL Strakonice, ul. Václavská 

– I. etapa“  

Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

V zastoupení: Radka Bambulová, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Žižkova 

66, 373 72 Lišov 

Usnesení č. 3152/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení podzemního vedení STL plynovodu 

do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 636/1, p.č. 638, p.č. 320/70, p.č. 320/386 a p.č. 

320/365 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Rekonstrukce NTL na 

STL Strakonice, ul. Václavská – I. etapa“, za částku 50,- Kč/bm. K této částce bude připočtena 

platná sazba DPH. 
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Délka uložení podzemního vedení STL plynovodu v pozemcích v majetku města Strakonice 

bude stanovena geometrickým plánem, jenž je nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva  

odpovídajícího věcnému břemenu. 

Definitivní úprava povrchů bude provedena dle přílohy mat. č.71/1. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

4) Pronájem NP v objektu Na Křemelce ve Strakonicích v budově bez č.p. na pozemku 

p.č. st. 3613 v k.ú. Strakonice 

Rada města po projednání nepřijala žádné usnesení k výše uvedenému bodu  

 

5) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci čp. 140 v části obce 

Strakonice II – p. Jaroslav Rejžek,  

Usnesení č. 3153/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Jaroslavem Rejžkem, jejímž 

předmětem bude pronájem nebytových prostorů o výměře 40,5 m2 v I. nadz. podlaží 

administrativní budovy (č. dveří 21) v objektu  Na Dubovci čp. 140, v části obce Strakonice II 

(Přádelna), pronájem za účelem využití prostorů ke skladování a jako hudební zkušebny, 

nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 4.050,- Kč/rok + úhrada  nákladů na služby  spojené 

s pronájmem NP. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce, pro případ neplacení nájemného  bude výpovědní lhůta 1 měsíc, 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 

1.000,- Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém 

běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).   

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

6) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci čp. 140 v části obce 

Strakonice II – p. Matěj Havlík, 

Usnesení č. 3154/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Matějem Havlíkem, jejímž 

předmětem bude pronájem nebytových prostorů o výměře 47 m2 v I. nadz. podlaží 

administrativní budovy (č. dveří 22) v objektu  Na Dubovci čp. 140 v části obce Strakonice II 

(Přádelna), pronájem za účelem využití prostorů ke skladování a jako hudební zkušebny, 

nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 4.700,- Kč/rok + úhrada  nákladů na služby  spojené 

s pronájmem NP. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce, pro případ neplacení nájemného  bude výpovědní lhůta 1 měsíc, 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 

1.000,- Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém 

běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).   
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II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

7) Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS, Rybniční 1282 Strakonice 

Usnesení č. 3155/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení veřejné zakázky „Modernizace vzduchotechnického 

zařízení kuchyně MÚSS  Rybniční 1282 Strakonice“.  

Nejvýhodnější nabídka je nabídka uchazeče KLIMEX–N,vzduchotechnika, s.r.o Na Vinici 

III, 549 Nepomuk, IČ:26358344, s nabídkovou cenou 1 149 610,84 Kč bez DPH, celkem 

včetně DPH 1 391028,84Kč. 

Na 2. místě se  umístila nabídka uchazeče BREJCHA CZ, s.r.o, Na Příkopech  47, 388 01 

Blatná, IČ:25170732, s nabídkovou cenou  1 170 219.04,- Kč bez DPH, celkem včetně DPH 

1 415 965,04 Kč.  

Na 3. místě se  umístila nabídka  uchazeče  Ondřej-Meissner spol.s r.o.  Na Mokříně 27, Praha 

3, IČ: 45807159, s nabídkovou cenou 1 230 659,- Kč bez DPH, celkem včetně DPH                        

1 489 097,- Kč. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem KLIMEX–N,vzduchotechnika, s.r.o Na Vinici III, 

549 Nepomuk,   IČ:26358344 , s nabídkovou cenou 1 149 610,84 Kč bez DPH, celkem včetně 

DPH 1 391 028,84Kč,termín plnění od 22.3.2017 do 18.5.2017, jejímž předmětem je realizace 

na stavby „Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS  Rybniční 1282 

Strakonice“ 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy „Modernizace vzduchotechnického zařízení 

kuchyně MÚSS  Rybniční 1282 Strakonice“ 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

8) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,Veřejné osvětlení 

ul. Radomyšlská - severní dopravní půloblouk, Strakonice“. 

Usnesení č. 3156/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s  E.ON Distribuce a.s., o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro 

odběrné místo ,,Veřejné osvětlení  ul. Radomyšlská - obchvat  Strakonice“. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením k DS, a to ve výši 25.000 ,- 

Kč s DPH .  

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

9) Paní Anna Poláková,– žádost o převod práv a povinností z nájemních smluv 

Usnesení č. 3157/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatků  k nájemním smlouvám číslo 2013-424 ze dne 14.10.2013 a číslo         

2016-00055 ze dne 1.3.2016, uzavřené mezi městem Strakonice a paní Annou Polákovou, 
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jejichž předmětem bude převod práv a povinností z uvedených  nájemních smluv na paní 

Veroniku Kreizlovou, IĆ: 05731682. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětných dodatků.  

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

10) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci 140 v části obce 

Strakonice II  

Usnesení č. 3158/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu  Na Dubovci 140, na poz. 

p.č. st. 15/8 v k.ú. Nové Strakonice, v části obce Strakonice II (Přádelna), konkrétně se jedná 

o nebytový prostor o výměře 21,5  m2 v I. nadz. podlaží administrativní budovy, č. dveří 23. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

11) Žádost o pronájem NP – Velké náměstí 141, Strakonice (OD Maják)  

Usnesení č. 3159/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Janem Veselým, Dis, jejímž 

předmětem bude pronájem následujících  nebytových prostorů, které jsou součástí objektu 

č.p. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích s pozemkem parc.č. st. 168/l, na němž je 

umístěn, a s poz. parc.č. st. 168/3 (dvůr u objektu), vše 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 a provoz herního světa na bázi počítačových systémů 

s nejnovější moderní technologií pro všechny věkové kategorie, nájemné ve výši 700,- 

Kč/m2/rok, tj. 116.200,- Kč/rok (nájemné za užívání NP o výměře 166 m2) + energie spojené 

s nájmem, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 

v případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc.  Případné úpravy předmětu 

nájmu nájemce zajistí na své náklady (např. odstranění převlékacích kabinek,  osazení 

dvoukřídlových dveří místo stávající rolety, oddělující prostor o výměře 161 m2 od společné 

chodby), provedení těchto 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. 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 1.000,- 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. 



 7 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

12) Žádost pana Bedřicha Tomáška – TISK, Na Ostrově 1415, Strakonice 

Usnesení č. 3160/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením smlouvy o nájmu 96-002 uzavřené dne 1.9.1996 mezi městem Strakonice a 

Bedřichem Tomáškem – TISK,  Na Ostrově 1415, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem 

nebytových prostorů o výměře 110 m2 v přízemí objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, a 

sice dohodou ke dni 31.3.2017. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů o výměře 110 m2 v přízemí objektu 

Na Ostrově 1415 ve Strakonicích. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

13) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ Lidická 194 ve 

Strakonicích  

Usnesení č. 3161/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a spolkem Cestou vůle, z.s., se sídlem  

MUDr. K. Hradeckého 1068, Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem nebytových 

prostorů, konkrétně učebny o výměře  68,9 m2 ve II. nadz. podl. objektu bývalé ZŠ Lidická 194 

ve Strakonicích + přilehlé WC  o výměře 11,8 m2 ve II. nadz. podl. budovy společné s dalšími 

nájemci, za následujících podmínek: 

- pronájem za účelem využití prostorů pro spolek, jehož účelem je pomoc se začleněním osob 

s mentálním a zdravotním postižením do společnosti,  prostory budou  využívány pro setkávání 

členů z.s., organizování akcí a projektů, zázemí pro kancelářské vybavení i pro volný čas, 

nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok, tj. 4.823,- Kč/rok, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 

1 měsíc, 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 1.000,- 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 dále zapracován souhlas pronajímatele s občasným 

využíváním části pozemku p.č. st. 227 v k.ú. Strakonice (pozemek přilehlý k budově bývalé ZŠ 

– zahrada) nájemcem. Ve smlouvě bude rovněž zapracován souhlas pronajímatele 

s poskytnutím pronajatých prostorů podnájemci: spolku Amálka – poradna pro oddlužení a 

pomoc občanům v tísni,  z.s., se sídlem 1. máje 128, Vimperk.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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14) Záměr na pronájem NP v objektu Máchova 1113, Strakonice – fitness centrum  

Usnesení č. 3162/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených NP: 

- nebytových prostorů o výměře 136,5 m2 v 1. poschodí objektu Sportovní haly, Máchova 

1113, Strakonice – prostory k provozování fitness centra, s tím, že minimální výše nájemného 

u fitness centra je stanovena na částku 400,- Kč/m2/rok 

- nebytových prostorů o výměře 21,7 m2 k provozování občerstvení pro návštěvníky fitness 

centra a sportovní haly za podmínky prodeje piva výhradně z produkce pivovaru Dudák - 

Měšťanský pivovar Strakonice a.s.  

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

15) Pan Josef Štrébl – žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru  

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání 

 

16) Prodejní gastro stánek číslo 10 na tržnici u kostela Svaté Markéty – vyhlášení 

záměru  

Usnesení č. 3163/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM číslo 2758/2016 ze dne 16. listopadu 2016, týkající se pronájmu gastro stánku 

číslo 10 pro paní Kateřinu  Činovskou, DiS., IČ 71974326.  

II. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem prodejního gastro stánku číslo 10, včetně pozemku pod 

markýzou, umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2 

- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 4.000,- Kč měsíčně v případně 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na 

služby a energie dle poměrových měřidel, 

- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 5.600,- Kč měsíčně v případě uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie dle 

poměrových měřidel.  

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 10 je zahrnuto užívání společného sociálního 

zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, 

vody, kdy budoucí uživatel prodejního stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i 

povinnost o něj pečovat.  

U gastro stánku je ve výši nájmu zahnuto užívání společného sociálního zařízení určeného pro 

veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12, dále náklady  za spotřebu elektrické energie, vody, kdy 

budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj 

pečovat.  

V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308 

v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním 

předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce 

stanovené předmětnou smlouvou.  

Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu leze ze strany pronajímatel bez 

uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 
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17) Pan Memet Abdi, Sokolovská 298, Strakonice, IČ 01083597 – pronájem pozemku 

Usnesení č. 3164/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s cenovou nabídkou pana Memeta Abdi za užívání pozemku p.č. 1288/3 v k.ú. Strakonice za 

účelem umístění dvou reklamních stolků a dvou slunečníků, tj. 2.000,- Kč ročně.  

II. Souhlasí 

s pronájem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře  ca 10 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Velké 

náměstí, za účelem umístění dvou reklamních stolků a dvou slunečníků k provozovně 

„Pizzerie Maida“ v čp. 152, Velké náměstí, Strakonice panu Memetu Abdi, Sokolovská 298, 

Strakonice IČ 01083597 za cenu 2.500,- Kč ročně.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

Přišel Ing. Moučka 

 

18) Pan Karel Krejčík, IČ 43842526 – pronájem pozemku  

Usnesení č. 3165/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s cenovou nabídkou pana Karla Krejčíka za užívání pozemku p.č. 1288/3 v k.ú. Strakonice za 

účelem umístění a užívání odpočinkového posezení, podanou panem Karlem Krejčíkem, tj.       

1. 000,- Kč ročně.  

II. Souhlasí 

s pronájem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Strakonice – lokalita Velké 

náměstí,  za účelem umístění a užívání odpočinkového posezení pro zákazníky OD Maják a 

veřejnost panu Karlu Krejčíkovi, IČ 43842526, za cenu 5.000,- Kč ročně.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

19) Paní Pavlína Kotrchová, IČ 73531812, DIČ CZ 8456171691 – žádost o užívání 

pozemku – pronájem pozemku  

Usnesení č. 3166/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s cenovou nabídkou za užívání pozemku  p.č. 1288/3 v k. ú. Strakonice za účelem umístění a 

provozování předzahrádky, podanou paní Pavlínou Kotrchovou, tj. 7,- Kč/m2/rok.  

II. Souhlasí 

s pronájmem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 66 m2 v k.ú. Strakonice paní Pavlíně 

Kotrchové, IČ 73531812, DIČ CZ 8456171691 za cenu 7.500,- Kč ročně + aktuální sazba 

DPH,  za účelem umístění a provozování venkovní předzahrádky k provozovně „kavárny 

s občerstvením“, umístěné v nebytových prostorách čp. 219, Velké náměstí Strakonice.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 
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20  Pan Ondřej Had, RIČ 02868091 – žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení 

záměru  

Usnesení č. 3167/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 190/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. 

Strakonice za účelem zřízení a užívání venkovní předzahrádky.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

21) Paní Jana Krejčíková, IČ 48222348  – žádost o pronájem gastro stánku 

Usnesení č. 3168/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 9, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na 

části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 25 m2, za cenu 4.500,- Kč měsíčně 

+ náklady na služby a energie + inflace, paní Janě Krejčíkové, IČ 48222348, za účelem 

provozování občerstvení převážně s prodejem zmrzliny, občerstvení a stáčeného vína.  

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 9 je zahrnuto užívání společného sociálního 

zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a dále náklady za spotřebu elektrické energie, 

vody, kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku má právo toto sociální zařízení užívat  ale 

i povinnost o něj pečovat.  

Dále je v ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 9 zahrnuto užívání společného 

sociálního zařízení určeného pro veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12 a dále náklady za 

spotřebu elektrické energie a vody, kdy budoucí uživatel prodejního gastro stánku mají právo 

o toto sociální zařízení užívat, ale i o něj pečovat.  

V případě , že bude nájemní smlouva na užívání prodejní stánku na pozemku p.č. st. 308 v k.ú. 

Strakonice uzavřen na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné 

smlouvy a to v případě že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanovené 

předmětnou smlouvu.  

Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatel bez 

uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pronajímatel nesouhlasí s přímou 

konzumací alkoholu na  místě samém, vše musí být v souladu s platnou vyhláškou. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

22) Paní Monika Růžičková,– žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 3169/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 563/53 v k.ú. Strakonice za účelem 

užívání parkovacího místa.  

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele z evidence o pronájem části  pozemku p.č. 563/53 v k.ú. Strakonice.   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 
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23) Pan Jozef Kvasnica,– žádost o pronájem části pozemku  

Usnesení č. 3170/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 563/53 v k.ú. Strakonice za účelem 

užívání parkovacího místa.  

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele z evidence o pronájem části  pozemku p.č. 563/53 v k.ú. Strakonice.   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

24) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ Lidická čp. 194 ve 

Strakonicích – TS Rozálie Strakonice  

Usnesení č. 3171/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Taneční skupinou Rozálie Strakonice, 

sídlem Tržní 1152, Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů o 

výměře 74,9 m2 ve III. nadz. podl. objektu bývalé ZŠ Lidická čp. 194 ve Strakonicích + WC 

společné s dalšími nájemci NP ve III. nadz. podl. Budovy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

25) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – 

zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k částem pozemků v majetku města 

v souvislosti se stavbou: „I/22 Strakonice – ul. Radomyšlská/SO 461 – doplnění usnesení 

č. 3033/2017 ze dne 8.2.2017 

Usnesení č. 3172/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s doplněním usnesení RM č. 3033/2017 ze dne 8.2.2017 o pozemek p.č. 629/3 v k.ú. Strakonice, 

to znamená, že služebnost inženýrské sítě ve prospěch České telekomunikační infrastruktury 

a.s. (budoucí oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět zřízení, provozování, 

údržbu a opravu „Podzemního komunikačního vedení“, stavbu vedenou pod označením „VPI 

Strakonice I/22 – ul. Radomyšlská“ bude rozšířena i na část pozemku p.č. 629/3 v k.ú. 

Strakonice.   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

26) Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2017 

Usnesení č. 3173/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2017 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

Odešel Ing. Oberfalcer 

 

27) Stavba I/22 Strakonice (Severní dopravní půloblouk) – žádost zhotovitele o 
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mezideponii 

Usnesení č. 3174/2017 (71/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 1165 v k.ú. Strakonice, v lokalitě u „ČOV“, o 

výměře 9.843 m2, za účelem zřízení meziskládky zeminy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

Přišel Ing. Oberfalcer 

 

28) Pan Petr Michalik,– žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání 

 

1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč 

Usnesení č. 3175/2017 (71/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč:  

INV.Č. Položka 
Pořízen

o 

Pořiz. cena 
Závada 

22/70/137 Tiskárna HP 2100 12/1999 44 051,80 základní deska KO 

22/70/150 Tiskárna HP 2100TN 6/2000 52 704,00 

zničená fixační fólie a 

opotřebovaný přítlačný 

válec, oprava nerentabilní 

22/70/240 
3COM Switch 3300 SM 

10/100 24p 
10/2001 86 629,76 zamrzává, hlučný 

22/70/245 
3COM Switch 3300 SM 100 

base 
< 2003 65 368,90 

ventilátor hlučný, převod 

z OkÚ  

22/70/247 
3COM Switch 3300 SM 

10/100 24p 
< 2003 86 629,76 

několik nefunkčních 

portů, převod z OkÚ 

22/70/268 kopírovací stroj Minolta 8/2004 64 141,00 
viz. protokol SAIKO-

servis 

28/0/2517 
Digitální fotoaparát Olympus 

+ paměťová karta 
1/2000 32 010,00 

elektronická závada, 

oprava nerentabilní 

 28/0/3763 
optický konvektor D Link 

DFE-855 (2ks) 
< 2003 26 156,80 

nefunkční, oprava 

nerentabilní 

22/70/524

9 

kopírovací stroj Minolta 

Bizhup C253 
3/2009 142 681,00 

viz. protokol SAIKO-

servis 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

2) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 019 o velikosti 1+1 (44,60 m2)  v domě č.p. 1140, 

Sídl. 1. máje 1140,  Strakonice I  

Usnesení č. 3176/2017 (71/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s prodejem b.j. 019/1140 o velikosti 1+1 (44,60 m2) v domě č.p. 1140, Sídl. 1. máje, 

Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
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zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů), manželům Janu Leškovi, a 

Sabině Leškové, za cenu 856.666,-Kč. Daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.  

II. Doporučuje ZM 

Souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Janem Leškem, a Sabinou 

Leškovou, jejímž předmětem bude prodej b.j. 019/1140 o velikosti 1+1 (44,60 m2) v domě č.p. 

1140, Sídl. 1. máje, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

a pozemku, za cenu 856.666,- Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně 

požádá o vyhotovení této smlouvy.  

III. Doporučuje ZM 

Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manželi Janem Leškem, a Sabinou Leškovou, jejímž 

předmětem bude prodej b.j. 019/1140 o velikosti 1+1 (44,60 m2) v domě č.p. 1140, Sídl. 1. 

máje, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  

pozemku,  za cenu 856.666,- Kč. 

IV. Doporučuje ZM 

souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr 

v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky č. 019 o velikosti 1+1 (44,60 m2) v domě č.p. 

1140, Sídl. 1. máje, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 

V. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

3) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 021 o velikosti 3+1 (76,35 m2)  v domě č.p. 1237, ul. 

Mládežnická,  Strakonice I  

Usnesení č. 3177/2017 (71/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s prodejem b.j. 021/1237 o velikosti 3+1 (76,35 m2) v domě č.p. 1237, ul. 

Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 

pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů), panu Milanu 

Zábranskému, za cenu 1.303.541,-Kč. Daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.  

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Milanem Zábranským, 

jejímž předmětem bude prodej b.j. 021/1237 o velikosti 3+1 (76,35 m2) v domě č.p. 1237, ul. 

Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 

pozemku, za cenu 1.303.541,- Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně 

požádá o vyhotovení této smlouvy.  

III. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem Milanem Zábranským, jejímž předmětem bude 

prodej b.j. 021/1237 o velikosti 3+1 (76,35 m2) v domě č.p. 1237, ul. Mládežnická, Strakonice 

I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  a  pozemku,  za cenu 

1.303.541,- Kč. 

IV. Doporučuje ZM 

Souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr 
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v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky č. 021 o velikosti 3+1 (76,35 m2) v domě č.p. 

1237, ul. Mládežnická, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 

V. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

4) Paní Jindřiška Jandová– žádost o odkoupení bytu 

Usnesení č. 3178/2017 (71/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej bytové jednotky č. 035 v domě č.p. 1142, Sídl. 1. 

máje, Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 29,00 m2, obec Strakonice, k.ú. Strakonice, za 

účelem prodeje předmětné bytové jednotky stávajícímu nájemci.   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

Odešel p. Štrébl 

 

1) Pan Aleš Kübelbek, – Dražejov, IČ 68535546, DIČ CZ7706291681 - žádost o pronájem 

pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 3179/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části  pozemku p.č. 1321/1 v k.ú.  Strakonice o   výměře     

cca 40 m2, za účelem umístění a užívání venkovní předzahrádky k restauraci Sokolovna, v ulici  

Na Stráži čp. 340, Strakonice.  

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

2) Oprava usnesení č. 2129/2016 v souvislosti s uzavřením smlouvy č. PI-

014330038319/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu „Dražejov 

– čp. 34 – úprava NN“  

Usnesení č. 3180/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s opravou usnesení RM č.2129/2016 týkajícího se uzavření smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Dražejov – čp. 34 – úprava NN“. 

Energetické zařízení bylo uloženo do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1292/7 

v k.ú. Dražejov u Strakonic, nikoliv do pozemku p.č. KN 1292/97 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

Přišel p. Štrébl 

 

3) GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 281 69 522 – žádost o zábor 

veřejného prostranství – vyhlášení záměru  

Usnesení č. 3181/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem  části pozemků  p.č. 679/2, 679/3, 679/11, 679/12, 679/13, 

679/19, 679/20 a 679/21, vše v k.ú. Nové Strakonice, o výměře cca 2.168 m2 za účelem záboru 

veřejného prostranství pro stavbu Polyfunkčního domu v ulici Na Ohradě, Strakonice.    
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HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

4) Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro nákup elektrické 

energie na období 1.1.2018 - 31.12.2020 . 

Usnesení č. 3182/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu Power Exchange Central  

Europe  a.s, za účelem realizace nákupu silové elektrické energie v hladině nízkého a vysokého 

napětí pro odběrná místa Města Strakonice včetně organizací zřizovaných městem a TS 

Strakonice s.r.o. a DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. na období 1.1.2018 - 

31.12.2020. 

II. Souhlasí 

se zaplacením účastnického poplatku a poplatku za obchodování na trhu Power Exchange 

Central  Europe  a.s. v celkové výši  195.530,- Kč bez DPH. 

III. Souhlasí 

s udělením plné moci společnosti Power Exchange Central  Europe  a.s. k přípravě a uzavírání 

burzovních obchodů a k přístupu do Webové aplikace PARC sloužícího na trhu konečných 

zákazníků k přípravě a uzavírání burzovních obchodů. 

IV. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy a plné moci. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

5) Ing. Václav Šedivý,– nabídka pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna Hajská“   

Usnesení č. 3183/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s výkupem pozemků, a to  p.č. 1109/3 o výměře 14 065 m2, p.č. 1114/1 o výměře 

19 642 m2, vše v k.ú. Strakonice, a p.č. 88/3 o výměře 5 437 m2 v k.ú. Přední Ptákovice, za 

kupní cenu ve výši 350,-Kč za m2 včetně DPH. 

II. Pověřit  

starostu města podpisem kupní smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

6) WIP Reklama spol. s r.o., IČ: 005 11 099, DIČ: CZ00511099, se sídlem Školní 3, 370 

10 České Budějovice – žádost o uzavření dodatku + revokace usnesení 

Usnesení č. 3184/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje  

usnesení RM číslo 3104/2017 ze dne 22. února 2017, týkající se ukončení Dodatku číslo 1, 

číslo 2012-05, uzavřené mezi městem Strakonice a společností WIP Reklama spol. s.r.o. 

Původní Nájemní smlouva, která výkupem pozemku přešla na město Strakonice, byla 

uzavřena mezi paní Ladislavou Hůdovou a společností Interplakát.   

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi městem Strakonice a společností WIP 

Reklama spol. s.r.o., IČ 00511099, Školní 3, České Budějovice, (číslo 2012-05 Dodatek číslo 

1), původní Nájemní smlouva uzavřena mezi paní Ladislavou Hůdovou a společností 

Interplakát, jež se bude týkat: 

- částečné změny článku II. Předmět nájmu, kdy se vypouští užívání části pozemku p.č. 797/40 

v k.ú. Strakonice za účelem umístění 1 ks velkoplošné reklamy, a to k 28. únoru 2017 
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(velkoplošný panel odstraněn 23.2.2017). Předmětem nájmu zůstává část pozemku p.č. 797/2 

v k.ú. Strakonice za účelem umístění 2 kusů plakátovacích ploch.  
 

- částečné změny článku III., bod 1., kdy nájemné činí 9.000,- Kč ročně včetně DPH za 1 kus 

plakátovací plochy, tj. celkem za 2 plakátovací plochy 18.000,- Kč včetně DPH ročně. Výše 

nájemného za 1 plochu zůstává zachována , mění se počet plakátovacích ploch (viz. výše).  
 

- po dobu nemožnosti užívání části pozemku p.č. 797/2 v k.ú. Strakonice z důvodu stavby 

silnice „Strakonice I/22“, s odpuštěním nájemného za 2 kusy plakátovacích ploch po dobu 

realizace výstavby předmětné komunikace. Odstranění velkoplošných reklam a jejich 

následného umístění bude s dostatečným časovým předstihem písemně nahlášeno na majetkový 

a finanční odbor MěÚ Strakonice.  
 

- nájemce, tj. společnost WIP Reklama spol. s r.o. poskytne pronajímateli, tj. Městu Strakonice, 

jako pronajímateli předmětné části pozemku, bezplatně propagaci kulturních a sportovních akcí 

pořádaných městem Strakonice nebo jím zřizovanými organizacemi, na předmětném 

reklamním nosiči o velikosti 5,1 x 2,4 m (1kus) v majetku společnosti, a to po dobu 6-ti měsíců 

v každém kalendářním roce trvání nájemní smlouvy. Termín umístění této propagace bude 

upřesněn vždy nejpozději v prosinci předcházejícího roku na rok následující, a to na základě 

jednání mezi ředitelem MěKS se zástupcem společnosti WIP Reklama, spol. s.r.o. Tato 

skutečnost nebude mít vliv na výši nájemného.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

7) Žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu Na Dubovci 140, v části obce 

Strakonice II – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 3185/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu  Na Dubovci 140, na poz. p.č. 

st. 15/8 v k.ú. Nové Strakonice, v části obce Strakonice II (Přádelna), konkrétně se jedná              

o prostory bývalé jídelny v I. nadz. podlaží administrativní budovy o celkové výměře 

nebytových prostorů 120  m2, č. vstupních  dveří 24, sestávající z bývalé jídelny o výměře         

60 m2, kuchyňky s kanceláří o výměře 30 m2 a kanceláře o výměře 30 m2.   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

8) Žádost o výpůjčku nebytových prostorů v objektu bývalé ZŠ na Podsrpu + zahrady 

přilehlé k objektu – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 3186/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů v objektu  bývalé školy na Podsrpu – 

budovy čp. 30 v části obce Přední Ptákovice, postavené na st. parc.č. 34, konkrétně učebny         

o výměře 54 m2  v I. poschodí objektu  a  pozemku parc. č. 181/2 o výměře 1042 m2 – zahrada, 

vše v kat. území Přední Ptákovice. 
HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

9) Stavba I/22 Strakonice (Severní dopravní půloblouk) – schvalování podzhotovitelů 
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stavby 

Usnesení č. 3187/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Pověřuje  

schvalováním podzhotovitelů stavby „I/22 Strakonice“ za město Strakonice starostu Mgr. 

Břetislava Hrdličku a místostarostu Milana Jungvirta (postačí schválení buď panem starostou 

nebo panem místostarostou), na základě předchozího souhlasného vyjádření správce stavby a 

souhlasu ŘSD ČR. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

10) Stavební úpravy č.p. 137, ulice Na Stráži, Strakonice – kompletní zateplení budovy“   

Usnesení č. 3188/2017 (71/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební  úpravy č.p. 137, ulice Na Stráži, 

Strakonice – kompletní zateplení budovy“.   

Nejvýhodnější nabídka je nabídka uchazeče  ŠVEC s.r.o., Malé Nepodřice 76, 397 01 Dobev, 

IČ: 26111586, s nabídkovou cenou 4 600 774,81Kč bez DPH, celkem, včetně DPH 

5.566.938,00 Kč. 

Na 2. místě se umístila nabídka uchazeče HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8 , Strašnice, 

100 00   Praha 10, IČ: 24801224 s nabídkovou cenou  4 854 195,11Kč   Kč bez DPH, celkem 

včetně DPH 5 873 576,08Kč.  

Na 3. místě se umístila nabídka uchazeče   SALVETE spol. s r.o.   Písecká 506,  386 01 

Strakonice, IČ: 45023786 ,s nabídkovou cenou 4 871.722,- Kč bez DPH, celkem včetně DPH  

5 894 784,- Kč. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem ŠVEC s.r.o., Malé Nepodřice 76, 397 01 Dobev, 

IČ: 26111586, s nabídkovou cenou 4 600 774,81Kč bez DPH, celkem včetně DPH 

5.566.938,00 Kč, termín plnění 15 týdnů od uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 

realizace na stavby „Stavební úpravy č.p. 137 , ulice Na Stráži, Strakonice – kompletní zateplení 

budovy“   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci akce„ Stavební  úpravy č.p. 137, ulice 

Na Stráži, Strakonice – kompletní zateplení budovy“   

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

2. ŽP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek a Ing. Šťastný 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2017 o provedení speciální 

ochranné deratizace 

Usnesení č. 3189/2017 (71/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2017, o provedení speciální ochranné 

deratizace, která se vydává na základě zvýšeného výskytu hlodavců na území města Strakonice. 

II. Ukládá 

odboru životního prostředí předložit vyhlášku k projednání  Zastupitelstvu  Města Strakonice. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Objednávky OŽP za únor 2017 
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Usnesení č. 3190/2017 (71/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za únor 2017. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Uzavření Dodatku č. 1 Dohody z 19.7.2016 o přípravě podkladů pro zpracování 

lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jih, mezi městem 

Strakonice a ČR – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 

pobočkou České Budějovice 

Usnesení č. 3191/2017 (71/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 1 Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních 

hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jih, z 19.7.2016, 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 a pověřuje 

starostu města podpisem této dohody. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

3. Sociální odbor 

 Dotace PREVENTU 99 z.ú. – na spolufinancování osobních a provozních nákladů 

spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízení NZDM CROSSS 

PREVENT Strakonice 

Usnesení č. 3192/2017 (71/3) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 

01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč na spolufinancování 

osobních a provozních nákladů spojené s poskytováním  sociální služby CROSS Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež Prevent, Lidická 193, 386 01 Strakonice, v předloženém znění. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 350.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2017.  

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., 

Heydukova 349, 386 01 Strakonice. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Dotace PREVENTU 99 z.ú. – na provoz sociální služby „Služby pro rodiny s dětmi 

PREVENT“  

Usnesení č. 3193/2017 (71/3) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 

01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na provoz sociální 

služby „Služby pro rodiny s dětmi PREVENT“ (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

Heydukova 349,386 01 Strakonice, v předloženém znění.  
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II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., 

Heydukova 349, 386 01 Strakonice. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. – na provoz poradny 

Usnesení č. 3194/2017 (71/3) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění Poradně pro rodinu, 

manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 

o.p.s, Záboří 83, 387 34 Záboří, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na 

provoz poradny – služby Odborného sociálního poradenství. Žadatelem požadovanou dotaci ve 

výši 400.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků 

v rozpočtu města v roce 2017.  

II. Doporučuje ZM   

pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, 

manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 

o.p.s, Záboří 83, 387 34 Záboří.         

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Oprava usnesení 

Usnesení č. 3195/2017 (71/3) 

Rada města po projednání 

I. Opravuje  

usnesení č. 3117/2017 ze dne 22.2.2017 tak, že správné znění tohoto usnesení je: 

RM po projednání    

I. Ruší    

z důvodu odmítnutí bytu usnesení RM č. 2716/2016,  ze dne 26.10.2016    

II. Ukládá    

sociálnímu odboru provést schválené usnesení         

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

4. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtová opatření  č.  6 – 7 

Usnesení č. 3196/2017 (71/4) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 6  ve výši  70 000,- Kč 

Navýšení rozpočtu na zpracování studie proveditelnosti, na kompletní administraci a podání 

žádosti o finanční podporu do IROP na akci „Požární stanice Strakonice“. Rozpočtové opatření 

bude kryto použitím prostředků minulých let. 

(v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 8.3. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj – žádosti o dotace – Požární stanice   80,0 70,0 150,0 0,0 150,0 

    Minulá léta  -70,0    
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rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 xxx xxxx xxxx 70,0   

Financování – minulá léta     8115 -70,0   

RO  č. 7  ve výši  24 676 000,- Kč 
Neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na podporu 

poskytování sociálních služeb v roce 2017. Finanční prostředky jsou určeny na tyto služby: 

denní stacionář: 1 347 tis. Kč, noclehárna 270 tis. Kč, domovy pro seniory: 16 415 tis. Kč, 

domov se zvláštním režimem: 2 066 tis. Kč, pečovatelská služba: 4 578 tis. Kč.  

 (v tis. Kč) 

text kryto schv.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 8.3. 

předpoklad 
čerpání 

Poskytování sociálních služeb v roce 2017   0,0 24 676,0 24 676,0 0,0 24 676,0 

    JčK - dotace 0,0 24 676,0 24 676,0 0,0 24 676,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje . MěÚSS                1230 43xx 5336 24 676,0 13 305  

Příjmy - dotace   1230   4122 24 676,0 13 305  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2016  

Usnesení č. 3197/2017 (71/4) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice za rok 2016. 

II.  Schvaluje  

1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2016 a jeho rozdělení 

dle předloženého návrhu: 

- zlepšené výsledky hospodaření organizace převedou do svých rezervních 

fondů 

- Šmidingerova knihovna Strakonice část zlepšeného výsledku hospodaření ve 

výši nedočerpaných účelových prostředků na energie roku 2016 vrátí do 

rozpočtu zřizovatele 

2. odvod nedočerpaných účelově určených prostředků příspěvkových organizací do 

rozpočtu  zřizovatele dle předloženého návrhu, 

- STARZ Strakonice použije část nedočerpaných účelových prostředků na 

úhradu ztráty roku 2016 a část odvede do rozpočtu zřizovatele 

Příspěvková organizace 
Výsledek 

hospodaření 

Rozdělení výsledku 
hospodaření 

vyúčtování účel.prostředků   
(energie+odpisy) 

rezervní fond 
vratka účel. 
prostředků 

vratka 
zřizovateli  

úhrada ztráty 
 r. 2016 

MŠ Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410 

9 909,08 9 909,08   7 592,00   

MŠ Strakonice, Lidická 625 70 748,71 70 748,71   268 236,00   

MŠ U Parku, Strakonice, 
Plánkova 353 

53 333,34 53 333,34   240 283,00   

  
z toho fond na 

údržbu majetku         
26 000,00 
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MŠ Strakonice, A. B. 
Svojsíka 892 

33 297,64 33 297,64   16 145,00   

MŠ Strakonice, Šumavská 
264 

0,00 0,00   77 665,00   

ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280  

109 722,33 109 722,33   540 902,17   

ZŠ Strakonice, Dukelská 
166 

9 872,64 9 872,64   266 225,00   

ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z 
Poděbrad 882 

23 672,76 23 672,76   216 726,10   

ZŠ Povážská Strakonice 0,00 0,00   188 932,00   

MěKS Strakonice 4 209,33 4 209,33  694 487,20   

MěÚSS Strakonice 5 786 903,22 5 786 903,22       

STARZ Strakonice -396 210,83     258 932,17 396 210,83 

Šmidingerova  knihovna 240 805,63 104 328,63  136 477,00     

Celkem 5 946 263,85 6 205 997,68 136 477,00 2 776 125,64 396 210,83 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016 

Usnesení č. 3198/2017 (71/4) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2016:  

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 

Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 

Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 

Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 

II. Sepisuje 

protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016  dle § 11 

vyhlášky 220/2013 Sb. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Odpisové plány příspěvkových organizací 

Usnesení č. 3199/2017 (71/4) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

 odpisové plány na r. 2017 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice 

- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 
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- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 

- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 

- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 

- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 

- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 

- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 

- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 

 

 aktualizaci odpisového plánu na r. 2016 příspěvkové organizace ZŠ Strakonice, 

Dukelská 166, Strakonice. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Finanční výbor – Zápis č. 6/2016 ze dne 5.12.2016 

      Zápis č. 1/2017 ze dne 6.3.2017 

Usnesení č. 3200/2017 (71/4) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 4/2016 ze dne 20. 09. 2016, 

vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 5/2016 ze dne 07. 11. 2016. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

5. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing.arch. Slámová 

 Přehled objednávek vystavených odborem rozvoje v období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 

2017 

Usnesení č. 3201/2017 (71/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled objednávek vystavených odborem rozvoje v období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Architektonická studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích – 

výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

Usnesení č. 3202/2017 (71/5) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Architektonická 

studie nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích“ v souladu s Pravidly pro 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu 

uvedeném ve výzvě těmto uchazečům: 

ATELIER 6, s.r.o., Ing. arch. Radek Šíma, IČ: 26163535, Rokycanova 30, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov  

A 32 spol. s r.o., Ing. arch. Roman Schmitt, IČ: 25155628, V Štíhlách 2031/12, 142 00, Praha 

– Krč 

FACT s.r.o., Ing. arch. Vladimír Krajíc, IČ: 26187094, Podolská 401/50, 147 00 Praha 4 
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Ing. Lukáš Pojar, Ing. arch. Petr Schwarzbeck, IČ: 72704632, U Stadionu 297, 411 56 

Bohušovice nad Ohří 

Ing. arch. Jan Rampich, IČ: 13513613, Hubenov 24, 386 01 Únice 

Ing. arch. Zbyněk Skala, IČ: 65982118, Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice 

Ing. arch. Jan Zákostelecký, IČ: 16822684, P. Bezruče 632, 386 01, Strakonice 

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: 

p. Milan Jungvirt, Ing. arch. David Andrlík, Ing. Jana Narovcová, Ing. Libuše Řeřábková, Ing. 

arch. Marta Slámová 

a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 

Mgr. Břetislav Hrdlička, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Oldřich Švehla, Ing. Miluše Vacková, Mgr. 

Robert Flachs 

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. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Projekt „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ – rozšíření projektu 

Usnesení č. 3203/2017 (70/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s rozšířením projektu „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ 

II. Doporučuje ZM 

vzít na vědomí rozšíření projektu: „Nová vozidla pro klienty MÚSS“.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Smlouva o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů 

Usnesení č. 3204/2017 (70/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1616000341 

mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Podpůrným a garančním 

rolnickým a lesnickým fondem, a.s., Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00, Praha 8    

II. Pověřuje 

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Smlouva č. 162/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2017 – Strakonice – Páteřní cyklostezka – 1. etapa 

Usnesení č. 3205/2017 (70/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy č. 162/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na realizaci projektu „Strakonice – Páteřní 

cyklostezka – 1. etapa“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (jako 
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příjemcem finančních prostředků) a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 

190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (jako poskytovatelem finančních prostředků)   

II. Pověřuje 

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

6. Tajemník 

 Plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2016 

Usnesení č. 3206/2017 (71/7) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2016. 

II. Schvaluje 

vyřazení z evidence 571 splněných usnesení. 

III. Revokuje 

usn.č. 830/2015, 1632/2016, 1973/2015, 2118/2016, 2262/2016, 2307/2016, 2335/206, 

2395/2016 2402/2016, 2563/2016, 2586/2016, 2588/2016, 2639/2016 (bod III., IV.), 

2750/2016 (bod I.a II.), 2815/2016, 2835/2016, 2836/2016 

IV. Vyřazuje do evidence usnesení s trvalou platností 

usn.č. 2437/2016, 2749/2016, 2901/2016   

V. Ukládá  

a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 94 nesplněných usnesení 

b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

7. STARZ 

 Realizace vířivky jako druhé části schváleného projektu „Dostavba relaxačního 

bazénu a vířivky v roce 2016“ 

Usnesení č. 3207/2017 (71/8) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s realizací vířivky ve vnitřním krytém bazénu v 7. -8. měsíci 2017. 

II. Doporučuje ZM 

schválit  finanční  krytí  k dokončení vířivky v částce 1 900 000,-Kč včetně DPH. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

Odešel Ing. Moučka 

 

8. Interní audit 

 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby 

na území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. 

Strakonice za rok 2016 

Usnesení č. 3208/2017 (71/9) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přeplatek z provozu MHD Strakonice za rok 2016 ve výši 20 778,- Kč. 

II. Souhlasí 

s doplatkem minimálního provozního zisku ve výši 2% skutečných provozních nákladů, který 



 25 

po započtení přeplatku činí 126 396,- Kč. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

9. Odbor informatiky a provozu 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 3209/2017 (71/10) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

seznam objednávek odboru informatiky a provozu za únor 2017. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 

Přišel Ing. Moučka 

 

10. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 3210/2017 (71/11) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s přijetím daru dle § 27, odst. 5, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 na organizaci XVI. ročníku Sportovních her seniorů – uživatelů Domova pro seniory a DZR, 

Rybniční 1282, 386 01 Strakonice, které se budou konat v září t. r.  

              od pí Marie Marouškové 

peněžní dar v celkové výši 5 000 Kč 

II. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace. 

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

11. Odbor školství a CR 

 Užití znaku města Strakonice – Letištěfest 

Usnesení č. 3211/2017 (71/12) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice firmou Tandemové seskoky Strakonice s.r.o., V Lipkách 96, 

386 01 Strakonice, IČO: 28126386 na plakáty a propagační materiály festivalu Letištěfest.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – únor 2017 

Usnesení č. 3212/2017 (71/12) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.2.-28.2. 

2017.  

HLASOVÁNO: pro 6 -  schváleno 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                 Josef Štrébl v.r. 

      starosta                     člen RM 


