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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  86. jednání Rady města Strakonice 

konaného 8. listopadu 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  pí Vlasáková, p. Christelbauer, p. Zach DiS. 

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:     Ing. Moučka 

 

1. Odbor rozvoje 

 Urbanisticko – architektonická soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve 

Strakonicích 

                                                                                                      Usnesení č. 4130/2017 

 Změna č. 3 Územního plánu Strakonice – rozhodnutí o námitkách  

                                                                                                      Usnesení č. 4131/2017 

2. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 113 – 121 

                                                                                                      Usnesení č. 4132/2017 

3. Odbor informatiky a provozu 

 Aktualizace Směrnice pro automobilovou dopravu MěÚ Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4133/2017 

 Seznam objednávek  

                                                                                                      Usnesení č. 4134/2017 

4. Odbor vnitřních věcí 

 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození 

dítěte 

                                                                                                      Usnesení č. 4135/2017 

5. ŽP 

 Objednávky OŽP za září 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4136/2017 

6. Starosta 

 Žádost o bezplatné poskytnutí prostor v MěDK v době konání házenkářského plesu dne 

9.12.2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4137/2017 

 Organizační ujednání o výdeji údajů a jejich využívání – Policie ČR 

                                                                                                      Usnesení č. 4138/2017 

7. TS Strakonice s.r.o. 

 Dohoda o zisku mezi Městem Strakonice a společností Technické služby Strakonice 

s.r.o.   
                                                                                                      Usnesení č. 4139/2017 

 Úpravy objektu pro obsluhu Sběrného dvora U Blatenského mostu 
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                                                                                                      Usnesení č. 4140/2017 

8. Tajemník 

 Proplacení nevyčerpané dovolené za kalendářní rok 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4141/2017 

 Předložení zprávy o plnění usnesení rady města za kalendářní rok 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4142/2017 

9. Majetkové záležitosti 

                                                                                 Usnesení č. 4143/2017-č.4145/2017 

10. Odbor školství a CR  

 Užití znaku města Strakonice   

                                                                                                      Usnesení č. 4146/2017 

11. MěÚSS   

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka polohovacích lůžek pro MěÚSS 

Strakonice 2017“ 

                                                                                                      Usnesení č. 4147/2017 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka polohovacích křesel pro MěÚSS 

Strakonice 2017“ 

                                                                                                      Usnesení č. 4148/2017 

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 3. čtvrtletí 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4149/2017 

 

12. Pozvání delegace do polského města Rawicz  – doplnění usnesení RM č.4059/2017                                                              

                                                                                                      Usnesení č. 4150/2017 

 

13. Různé 

                                                                                                      (bez č.usnesení) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:00 hodin 

v kanceláři starosty města Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
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1. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová 

 Urbanisticko – architektonická soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve 

Strakonicích 

Usnesení č. 4130/2017 (86/1,86/1a-doplnění) 

Rada města po projednání 

I. Odvolává 

náhradníka poroty soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích p. Milana 

Jungvirta 

II. Jmenuje 

náhradníka poroty soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích p. Josefa 

Štrébla 

III. Doporučuje ZM schválit 

Soutěžní podmínky soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích 

IV. Doporučuje ZM schválit 

Vyhlášení urbanisticko – architektonické soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve 

Strakonicích 

V. Ukládá 

odboru rozvoje předložit materiál na projednání Zastupitelstvu města Strakonice 

 

 Změna č. 3 Územního plánu Strakonice – rozhodnutí o námitkách  

Usnesení č. 4131/2017 (86/1) 

Rada města po projednání 

I.  Doporučuje ZM  

Rozhodnout v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu změny č.3 Územního plánu 

Strakonice tak, jak je uvedeno v „Návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č.3 

Územního plánu Strakonice“, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 

Předložené námitky: 

01 – Radim Žahour, GARANSTAV ST s.r.o., Žerotínova 483, České Budějovice 370 01 – 

Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 1022 v k.ú. Dražejov u Strakonic 

z funkčního využití „Plochy zemědělské – orná půda“ na „plochy bydlení – rodinné 

domy“ – s námitkou se nesouhlasí  

02 – František Žahour,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 154/1 a p.č. 

155/1 v k.ú. Přední Ptákovice na „plochy bydlení – rodinné domy“ – s námitkou se 

nesouhlasí 
03 – Radim Žahour, PJ develop a.s., Lannova třída 136, České Budějovice 136 32 – Požadavek 

na změnu funkčního využití pozemků p.č. 353/3 a p.č. 361/1 v k.ú. Strakonice na „plochy 

bydlení“ nebo plochy smíšené obytné – s námitkou se nesouhlasí 

04 – Ladislav Charvát, (v zastoupení Iveta Krejčová,)  – Požadavek na změnu funkčního využití 

části pozemku p.č. 633/4 v k.ú. Nové Strakonice z funkčního využití „Plochy veřejného 

prostranství“ na „plochy smíšené obytné“ – s námitkou se souhlasí 

05 – SVJ č.p. 256 Strakonice – Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 343/24 

v k.ú. Přední Ptákovice k úpravě na parkovou zónu s hracím prvkem pro děti. (funkční 

využití „Plochy veřejného prostranství“) – s námitkou se souhlasí 

06 – Ing. Olga Nováková, (podpisové archy obyvatel domů čp. 253, 254, 255,257, 258, 259, 

291, 292 a 293)– Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 343/53, p.č. 

343/52, 343/24, p.č. 343/1 a p.č. 343/56 v k.ú. Přední Ptákovice z funkčního využití 
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„Plochy bydlení – bytové domy“ na „Plochy veřejného prostranství“ – s námitkou se 

souhlasí 
07 – Ing. arch. Jan Zákostelecký,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 353/4, 

p.č. 353/7, p.č. 353/1a p.č. 361/1 v k.ú. Strakonice z „ploch veřejných prostranství - 

veřejná zeleň“ a z „ploch občanského vybavení – neveřejný zájem“ na funkční využití 

„plochy bydlení – bytové domy“ – s námitkou se nesouhlasí 

08 – Ing. Kateřina Holá, – Požadavek na zákres stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 

1426/3 v k.ú. Strakonice. Jedná se o jediný přístup ke stávající povolené chatě na 

pozemku p.č. st. 3262 v k.ú. Strakonice – s námitkou se nesouhlasí 

09 – Jan Paterna občan a jednatel PATERNA-REALITY, s.r.o., Vimperská 707, 387 01 Volyně 

– Požadavek na využití  částí pozemků p.č. 591/6, p.č. 591/1, p.č. 595/1 v k.ú. Strakonice, 

které se nachází pod ulicí Mlýnská v místě stávajících teras. Většinový vlastník domu čp. 

1081 v k.ú. Strakonice navrhuje využití tohoto prostoru pro vybudování parkoviště 

a garáží – s námitkou se nesouhlasí 

10 – Monika Ersdel,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 158/1 v k.ú. Nové 

Strakonice z „plochy zemědělské – orná půda“ na funkční vyžití „Plochy rekreace – 

plochy staveb pro rodinou rekreaci“ – s námitkou se nesouhlasí 

11 – Vladimír Hlinka,– Požadavek na změnu funkčního využití částí pozemků p.č. 775/24 a 

774/6 v k.ú. Strakonice na funkční využití „izolační zeleň s možností oplocení“ – 

s námitkou se souhlasí 
12 – AUTO HOREJŠ s.r.o., Na Křemelce 307, 386 01 Strakonice – Požadavek na změnu 

funkčního využití pozemků p.č. st. 3504 a p.č. 1224/12 v k.ú. Strakonice z funkčního 

využití „Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova na „plochy občanského 

vybavení – neveřejný zájem“ – s námitkou se souhlasí 

13 – Renata Křížová,– Požadavek na změnu funkčního využití části pozemku p.č. 775/24 v k.ú. 

Strakonice na funkční využití „izolační zeleň s možností oplocení“ – s námitkou se 

souhlasí 
14 – Václav Marek,– Požadavek na řešení plochy P17 jako funkční využití „Plochy bydlení – 

smíšené – rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci“ – s námitkou se souhlasí 

15 – Ing. Miroslav Třeštík,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 306 v k.ú. 

Hajská na funkční využití plochy pro rekreaci – s námitkou se nesouhlasí 

16 – Václav Sýkora,– Požadavek na změnu funkčního využití části pozemku p.č. 774/6 v k.ú. 

Strakonice na funkční využití „izolační zeleň s možností oplocení“ – s námitkou se 

souhlasí 
17 – ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha 5 – Požadavek na využití pozemků p.č. 

601/4, p.č. 515/1, p.č. 710/1 a p.č. 595/1 v k.ú. Nové Strakonice jako plochy občanského 

vybavení – neveřejný zájem – s námitkou se nesouhlasí 

18 – Ing. Jiří Petrák, Ing. Soňa Řezáčová,  Mgr. Simona Řezáčová, Věra Beranová,– Požadavek 

na změnu funkčního využití pozemků p.č. 562/1, p.č. 562/2 a p.č. 562/3 v k.ú. Nové 

Strakonice  na funkční využití „individuální rekreace“ – s námitkou se nesouhlasí 

19 – Bc. Jaromír Švec,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 352/7 a p.č. 

292/2 v k.ú. Strakonice z ploch občanského vybavení – sport a tělovýchova na funkční 

plochy smíšené obytné – občanská vybavenost – s námitkou se souhlasí částečně 

20 – Jana Freibegová,– Požadavek na vypuštění podmínky zpracování územní studie 

v průmyslové zóně Hajská. Vypuštění pozemků p.č. 1088/1, p.č. 1088/2, p.č. 1088/3 a 

p.č. 1088/4 z průmyslové zóny – s námitkou se souhlasí částečně 

21 – Jana Pavličová, Pavel Samec, Jaromír Samec, – Požadavek na změnu funkčního využití 

pozemku p.č. 118/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic z funkčního využití „plochy zemědělské 

– orná půda“ na „plochy bydlení – rodinné domy individuální“. V případě pozemku p.č. 

118/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic z funkčního využití „plochy veřejných prostranství“ na 
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„plochy bydlení – rodinné domy individuální“ kromě ponechání části veřejného 

prostranství v šíři 8m. V případě pozemku p.č. 118/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic 

z funkčního využití „plochy bydlení – bytové domy“ na „plochy bydlení – rodinné domy 

individuální“ kromě části okolo stávajícího bytového domu v šíři cca 10 m. – s námitkou 

se souhlasí částečně 
22 – Město Strakonice – Požadavek na využití pozemku p.č. 710/4 v k.ú. Modlešovice – obec 

Strakonice jako „plochy rekreace“ – s námitkou se nesouhlasí 

23 – Jan Novotný,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 1269/69 v k.ú. 

Dražejov u Strakonic z rekreačního využití na „plochy bydlení – rodinné domy“ – 

s námitkou se nesouhlasí 
24 – Jaroslav Sybera,– Požadavek na doplnění přípustného využití pro funkční plochy „Plochy 

smíšené nezastavěného území – přírodně blízkých ekosystémů“ o možnost umístění 

technické infrastruktury – s námitkou se nesouhlasí 

25 – Město Strakonice – Požadavek na využití severních částí pozemků p.č. 432/3 a p.č. 428/3 

v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 1300 m2 a 540 m2 z funkční plochy „plochy 

zemědělské – orná půda“ na „plochy technické infrastruktury – kompostárna“ a pozemku 

p.č. 433/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic z funkční plochy „plochy zemědělské – trvalý 

travní porost“ na „plochy technické infrastruktury – kompostárna“ – s námitkou se 

souhlasí 
26 – Ing. Kateřina Holá,– Požadavek na zákres účelové komunikace na pozemku p.č. 1426/3 

v k.ú. Strakonice – s námitkou se nesouhlasí 

27 – Helena Turková, Ivan Turek,– Nesouhlas s umístěním přeložky komunikace I/4 v k.ú. 

Přední Ptákovice – s námitkou se nesouhlasí 

28 – Jaroslav Turek, Markéta Straková– Požadavek na zrušení povinnosti pořídit Územní studii 

pro plochu M4 v k.ú. Modlešovice – s námitkou se souhlasí 

29 – Blanka Jarošová,– Požadavek na zrušení povinnosti pořídit Územní studii pro plochu P22 

v k.ú. Přední Ptákovice – s námitkou se souhlasí 

30 – Město Strakonice – Požadavek na změnu Územního plánu Strakonice – změna funkčního 

využití „Plochy občanského vybavení – neveřejný zájem“, „Plochy veřejných 

prostranství – veřejná zeleň“ a „Plochy bydlení – bytové domy“ na funkční využití 

„Plochy občanského vybavení – veřejný zájem“ na pozemcích p.č. 1371/56 a p.č. 

1371/123, vše  v k.ú. Strakonice – obec Strakonice – s námitkou se souhlasí 

31 – Město Strakonice – Požadavek na změnu Územního plánu Strakonice – změna funkčního 

využití „Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na funkční využití „Plochy 

občanského vybavení – veřejný zájem“ na pozemku p.č. 1371/58 a části pozemku p.č. 

1371/125 v k.ú. Strakonice – obec Strakonice – s námitkou se souhlasí 

32 – Město Strakonice – Požadavek na změnu Územního plánu Strakonice – změna funkčního 

využití „Plochy bydlení – bytové domy“ a „Plochy dopravní infrastruktury – silniční 

doprava“ na funkční využití „Plochy občanského vybavení – veřejný zájem“ na pozemku 

p.č. 1371/1 v k.ú. Strakonice – obec Strakonice – s námitkou se souhlasí 

33 – Drahoslav Syka,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 676/2 a p.č. 746/7 

v k.ú. Strakonice na funkční využití plochy bydlení – s námitkou se nesouhlasí 

34 – Václav Dvořák,– Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 222, p.č. 203/2 a 

p.č. 203/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic na funkční využití plochy bydlení – s námitkou se 

nesouhlasí 
35 – Pavel Rajnoch,– Požadavek na změnu funkčního využití části pozemku p.č. 439/13 v k.ú. 

Dražejov u Strakonic na funkční využití plochy bydlení – s námitkou se nesouhlasí 

36 – Ing. Bc. Miroslav Kupka,– Požadavek na změnu funkčního využití jižní části pozemku 

p.č. 220/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic na funkční využití plochy bydlení – s námitkou se 

nesouhlasí 
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37 – Marie Rychtářová,– Požadavek na zrušení povinnosti zpracování regulačního plánu Za 

Stínadly v k.ú. Strakonice v UPD. Zásadní dopravní infrastruktura byla v dané lokalitě již 

realizována.  Předpokládám, že pro stavební regulaci v dotčené lokalitě plně dostačují 

stávající zákonné normy a Územní plán Strakonice. – s námitkou se nesouhlasí 

38 – Petr Kuneš,– Požadavek na zrušení povinnosti zpracování regulačního plánu Mezi Lesy 

v k.ú. Strakonice v UPD. Zásadní dopravní infrastruktura byla v dané lokalitě již 

realizována.  Předpokládám, že pro stavební regulaci v dotčené lokalitě plně dostačují 

stávající zákonné normy a Územní plán Strakonice.  (důvodem je možnost vytápění 

elektrickou energií). – s námitkou se nesouhlasí 

39 – Město Strakonice – Požadavek na změnu podmínek funkčního využití v ploše průmyslové 

zóny Hajská v k.ú. Strakonice, v k.ú. Přední Ptákovice a v k.ú. Hajská – obec Strakonice. 

Přípustné funkční využití v této konkrétní ploše je navrženo upřesnit následovně: Bod 

„logistická centra“ nahradit bodem „logistická centra do celkové plochy 2.500 m2“ 

(celkový součet jednotlivých ploch logistických center). Nepřípustné funkční využití 

doplnit bodem „logistická centra - tj. tranzitní centrum pro další distribuci zboží o celkové 

ploše větší než 2.500 m2“ (celkový součet jednotlivých ploch logistických center) – 

s námitkou se souhlasí 
40 – Agropodnik Hodonín a.s., Vacenovická 1271, 69602 Ratíškovice – Požadavek na změnu 

v lokalitě zemědělského areálu Agropodniku Hodonín a.s. v k.ú. Přední Ptákovice 

(Vajax). Změna funkčního využití lokality v k.ú. Přední Ptákovice na funkční využití 

plochy bydlení – rodinné domy a plochy bydlení – bytové domy – s námitkou se 

nesouhlasí 
41 – MUDr. Michal Pelíšek,– Požadavek na změnu funkčního využití části pozemků p.č. 

1371/64 a p.č. 1371/135  v k.ú. Strakonice na funkční využití plochy bydlení – rodinné 

domy – s námitkou se souhlasí 

42 – Ing. Jiří Treybal TMS PROJEKT STRAKONICE, Žižkova 312, 386 01 Strakonice – 

Požadavek na zrušení povinnosti pořídit Regulační plán Za Stínadly a následné zrušení 

platnosti RP – s námitkou se nesouhlasí 

43 – Eftimiadu Březnická Milena,– Požadavek na zrušení povinnosti pořídit Regulační plán Za 

Stínadly a následné zrušení platnosti RP. Posunutí případně zrušení veřejného 

prostranství PZ14 – s námitkou se nesouhlasí 

44 – Zdeněk Neuberger a Jaroslava Neurbergerová,– Požadavek na přemístění případně zrušení 

veřejného prostranství ve východní části plochy D1 – s námitkou se souhlasí 

45 – HAMAGA a.s., Ratajova 1113/8, 148 00 Praha 4 - Kunratice – Požadavek na zachování 

Regulačního plánu Mezi lesy (oproti námitce č. 38) – s námitkou se souhlasí 

46 – Václav Zelenka,– Požadavek na zrušení povinnosti pořídit Regulační plán Vinice - Šibeník  

a následné zrušení platnosti RP. Případně zrušení povinnosti napojení staveb na 

inženýrské sítě (veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci) a řešení technické infrastruktury 

dle obecných právních norem. – s námitkou se nesouhlasí 

47 – Ing. Alena Jeništová, Bc. Jakub Jeništa, Dis., – Požadavek pro plochu 30/3 zrušit podmínku 

maximální plochy stavby 90 m2 nebo alespoň toto omezení navýšit na minimálně 150 m2 

– s námitkou se nesouhlasí 

48 – Autoškola Pella s.r.o., Volyňská 446, 386 01 Strakonice – Požadavek na změnu funkčního 

využití bývalého areálu armády ČR v Tovární ulici ve Strakonicích z plochy specifické 

na funkční plochy výroby a skladování + občanská vybavenost – s námitkou se souhlasí 

49 – Ing. Kateřina Holá,– Požadavek na zákres stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 

1426/3 v k.ú. Strakonice. Jedná se o jediný přístup ke stávající povolené chatě na 

pozemku p.č. st. 3262 v k.ú. Strakonice. Případnou plochu dopravní infrastruktury 

vyjmout z plochy ST 30/3. – s námitkou se nesouhlasí 
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50 – Bytové družstvo Pařížská, U nákladové nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3; Jan Fišer ml., – 

Opětovný požadavek (připomínka č. 6 ke Zprávě o uplatňování Územního plánu 

Strakonice). Předmětem připomínky je rozšíření zastavitelného území s funkčním 

využitím „plochy bydlení – rodinné domy individuální“. Dle předchozí připomínky se 

jedná o pozemky p.č. 191 (o výměře 4 202 m2), p.č. 192 (o výměře 5327 m2), p.č. 193 

(o výměře 12531 m2) a p.č. 1246/2 (o výměře 403 m2) v k.ú. Střela. Připomínka ke 

zprávě o uplatňování byla upřesněna na severní část území o ploše cca 11 000 m2. 

Navrhovaná změna Územního plánu Strakonice je odůvodňována záměrem výstavby 

nového rodinného domu, přičemž je navržena zastavěnost 5%. – s námitkou se 

nesouhlasí 

II. Doporučuje ZM  

uložit odboru rozvoje zajistit vyhotovení úpravy dokumentace změny č. 3 Územního plánu 

Strakonice a zajistit opakované veřejné projednání změny č. 3 Územního plánu Strakonice 

v souladu s § 53 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

III. Ukládá 

odboru rozvoje předložit územně plánovací dokumentaci na projednání Zastupitelstvu města 

Strakonice 

 

2. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtová opatření  č. 113 – 121 

Usnesení č. 4132/2017 (86/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 113  ve výši  28.280 Kč    

Navýšení příspěvku na provoz MŠ Šumavská, Strakonice na likvidaci pojistných událostí: 

poškození počítače a zabezpečovacího systému vlivem přepětí v síti způsobeného bleskem a 

poškození nábytku způsobené poruchou vzduchotechniky a následným vytečením horké vody 

z topení. Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění. 

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

MŠ Šumavská, Strakonice   960,0 28,3 988,0 700,0 988,0 

    Pojistná plnění 68,7 28,3 97,0 1 292,0 1 292,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 1312                         3111 5331 28,3   

Příjmy    3699 2322 28,3    

RO  č. 114  ve výši  250.000 Kč    

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Výměna vzduchotechniky 

v kuchyni MěÚSS v Rybniční ulici“ na opravy a údržbu budov mateřských a základních škol. 

Finanční prostředky budou použity zejména na výměnu podlahových krytin v MŠ Lidická, 

pracoviště Holečkova 413, opravu zděného oplocení v MŠ Šumavská, opravu vnitřní 

kanalizace v ZŠ Krále J. z Poděbrad, studii proveditelnosti nástavby dílen pro družinu v ZŠ 

Dukelská. 

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 
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Maj – opravy budov ZŠ a MŠ   1 744,0 250,0 1 994,0 1 501,7 1 994,0 

    Maj-vzduchot. MěÚSS 1 800,0 -250,0 1 550,0 1 536,0 1 536,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 777                      31xx xxxx 250,0   

Výdaje   779 4350 xxxx -250,0   

II. Doporučuje ZM schválit 

RO  č. 115  ve výši  348.000 Kč 

Navýšení finančních prostředků městské policie na výdaje spojené s navýšením platů 

strážníkům městské policie Strakonice v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., s účinností 

od 01.11.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2016 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Na základě tohoto nařízení dochází k navýšení 

platových tarifů o cca 10 %. Částka 250.000 Kč představuje navýšení položky platy, částka 

88.000 položky povinné sociální a zdravotní pojištění, částka 10.000 Kč položky příspěvek na 

penzijní připojištění. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy ze sdílených daní. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

MP - platy   9 600,0 250,0 9 850,0 6 296,9 9 850,0 

MP – povinné SP + ZP   3 400,0 88,0 3 488,0 754,5 3 488,0 

MP – příspěvek na penzijní připojištění   387,0 10,0 397,0 251,9 397,0 

    Sdílené daně 250 000,0 348,0 250 348,0 201 729,9 272 000,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                  5311 5xxx 348,0   

Příjmy   xxxx 0000 1xxx 348,0   

RO  č. 116  ve výši  1.167.000 Kč 

Navýšení finančních prostředků na výdaje spojené s navýšením platů zaměstnancům 

Městského úřadu Strakonice v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., s účinností 

od 01.11.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2016 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Na základě tohoto nařízení dochází k navýšení 

platových tarifů o cca 10 %.  Částka 838.000 Kč představuje navýšení položky platy, částka 

295.000 položky povinné sociální a zdravotní pojištění, částka 34.000 Kč položky příspěvek na 

penzijní připojištění. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy ze sdílených daní. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

Platy zaměstnanců MěÚ   53 214,0 838,0 54 052,0 34 594,0 54 052,0 

Povinné SP + ZP – zaměstnanci MěÚ   18 935,8 295,0 19 230,8 11 854,4 19 230,8 

Příspěvek na penzijní připojištění   2 110,0 34,0 2 144,0 1 383,8 2 144,0 

    Sdílené daně 250 348,0 1 167,0 251 515,0 201 729,9 272 000,0 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 xxxx 6171 5xxx 1 167,0   

Příjmy   xxxx 0000 1xxx 1 167,0   

RO  č. 117  ve výši  1.377.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na výdaje spojené s výměnou rozvodů 

studené a teplé vody a opravou kanalizace v budově Na Stráži 137, Strakonice (nádvorní 

budova), a to na základě usnesení RM č. 3987/2017 ze dne 27.09.2017. Havarijní stav 
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vodoinstalatérských rozvodů byl zjištěn při stavebních pracích v letních měsících, cena je 

stanovena na základě vypracované cenové nabídky. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy 

z prodeje bytů. 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. 

po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

OIP – opravy čp.137, stěhování, rozvody vody,kanaliz   1 150,0 1 377,0 2 527,0 377,2 2 527,0 

    Prodej bytů 3 000,0 1 377,0 4 377,0 5 259,8 5 259,8 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 137 6171 xxxx 1 377,0   

Příjmy   24 3612 3112 1 377,0   

RO  č. 118  ve výši  10.000.000,- Kč   

Snížení výdajů na investiční akci „Kanalizační sběrač sídliště Máj“.  Na projekt je v rozpočtu 

na rok 2017 schválená částka 20 mil. Kč, v roce 2017 se předpokládá financování ve výši 

10 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je z důvodu financování akce již na počátku roku 

zařazena částka 10 mil. Kč. V letošním roce tedy dojde k úspoře uvedené částky (uspořené 

prostředky budou použity na krytí výdajů rozpočtu roku 2018). 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – kanalizační sběrač sídliště Máj   20 000,0 -10 000,0 10 000,0 85,3 10 000,0 

    Minulá léta  -10 000,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 729 2321 6121 -10 000,0   

Financování – minulá léta     8115 -10 000,0   

RO  č. 119  ve výši  18.500.000,- Kč   

Snížení výdajů na investiční akci „Kanalizační sběrač Volyňská“.  Akce nebude v roce 2017 

realizována. Bude sníženo použití prostředků minulých let (uspořené prostředky budou použity 

na krytí výdajů rozpočtu roku 2018). 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 

Maj – kanalizační sběrač Volyňská   18 750,0 -18 500,0 250,0 7,1 7,1 

    Minulá léta  -18 500,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 722 2321 6121 -18 500,0   

Financování – minulá léta     8115 -18 500,0   

RO  č. 120  ve výši  22.000.000,- Kč   

Navýšení rozpočtu sdílených daňových příjmů v roce 2017. Nárůst sdílených daní 

zaznamenává město na všech položkách (DPH, daň z příjmů fyzických i právnických osob), 

jejich výše se odvíjí od hospodářské situace státu. O uvedenou částku bude sníženo použití 

prostředků minulých let (uspořené prostředky budou použity na krytí výdajů rozpočtu roku 

2018). 

(v tis. Kč) 

text kryto 
upravený 
rozpočet 

změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.10. 

předpoklad 
čerpání 
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Sdílené daňové příjmy   251 515,0 22 000,0 273 515,0 201 729,9 274 000,0 

    Minulá léta  -20 000,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Příjmy     xxxx 0000 1xxx 22 000,0   

Financování – minulá léta     8115 -22 000,0   

III. Schvaluje 

RO  č. 121  ve výši  250.000 Kč    

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na nákup movitého majetku (elektrický konvektomat, 

elektrický sporák, nářezový stroj) do kuchyně restaurace v objektu Domu kultury Strakonice, 

Mírová čp. 831, Strakonice. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z prodeje bytů. 

Rozpočtová skladba: výdaje:  780 – 3613 – xxxx 

   příjmy:    25 – 3612 – 3112 

 

3. Odbor informatiky a provozu 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč 

 Aktualizace Směrnice pro automobilovou dopravu MěÚ Strakonice 

Usnesení č. 4133/2017 (86/3) 

Rada města po projednání 

I. Ruší 

znění původní Směrnice pro automobilovou dopravu MěÚ Strakonice  schválenou RM 

usnesením 844/20111 dne 31.8.2011 

II. Schvaluje 

aktualizovanou Směrnici pro automobilovou dopravu MěÚ Strakonice 

 

 Seznam objednávek  

Usnesení č. 4134/2017 (86/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za říjen 2017 

 

4. Odbor vnitřních věcí 

 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při 

narození dítěte 

Usnesení č. 4135/2017 (86/4) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte a 

s poskytnutím finančního příspěvku žadatelům manželům Michalu Martanovi a Magdaléně 

Martan Kohlbergerové. 

 

5. ŽP 

Projednání níže uvedeného bod se zúčastnil Ing. Brůžek 

 Objednávky OŽP za září 2017 

Usnesení č. 4136/2017 (86/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za říjen 2017. 
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6. Starosta 

 Žádost o bezplatné poskytnutí prostor v MěDK v době konání házenkářského 

plesu dne 9.12.2017 

Usnesení č. 4137/2017 (86/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s bezplatným poskytnutím prostor v MěDK v době konání Házenkářského plesu dne 9.12.2017 

TJ ČZ Strakonice, spolek. 

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s TJ ČZ, spolek – oddíl házené Strakonice příslušnou smlouvu dle     

bodu I.  

 

 Organizační ujednání o výdeji údajů a jejich využívání – Policie ČR 

Usnesení č. 4138/2017 (86/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Organizačního ujednání o výdeji údajů a jejich využívání s Policií ČR, Krajské 

ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, jehož předmětem je úprava 

práv a povinností při poskytování údajů z informačních systémů „Pátrání po motorových 

vozidlech“ a „Pátrání po osobách“ pro Městskou policii Strakonice. 

II. Pověřuje  

starostu podpisem organizačního ujednání dle bodu I. 

 

7. TS Strakonice s.r.o. 

 Dohoda o zisku mezi Městem Strakonice a společností Technické služby 

Strakonice s.r.o.   
Usnesení č. 4139/2017 (86/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s Dohodou o zisku mezi Městem Strakonice a společností Technické služby Strakonice s.r.o.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem Přílohy č. 4 – Dohoda o zisku v předloženém znění  

 

 Úpravy objektu pro obsluhu Sběrného dvora U Blatenského mostu 
Usnesení č. 4140/2017 (86/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s provedením přístavby místnosti pro obsluhu sběrného dvora U Blatenského mostu s tím, že 

tato akce bude placena z prostředků společnosti Technické služby Strakonice s.r.o., bez 

požadavků na rozpočet města Strakonice 

 

8. Tajemník 

 Proplacení nevyčerpané dovolené za kalendářní rok 2017 

Usnesení č. 4141/2017 (86/8) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s odvoláním p. Milana Jungvirta z funkce uvolněného místostarosty města 

Strakonice s proplacením nevyčerpané části dovolené za kalendářní rok 2017 
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 Předložení zprávy o plnění usnesení rady města za kalendářní rok 2017 

Usnesení č. 4142/2017 (86/8) 

Rada města po projednání 

I.Rozhodla, 

že zpráva o plnění usnesení rady města za celý kalendářní rok 2017 bude předložena ke 

schválení na jednání Rady města Strakonice v lednu 2018. 

 

9. Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

 

1) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, IČ 70501297, Mikoláše Alše 779, 

Strakonice, zastoupené paní Marcelou Štverákovou, předsedou spolku – žádost o 

bezplatné zapůjčení prodejní buňky a stánku WC  

Usnesení č. 4143/2017 (86/9) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a Svazem diabetiků ČR, pobočný 

spolek Strakonice, IČ 70501297, Mikoláše Alše 779, Strakonice, zastoupený paní Marcelou 

Štverákovou, předsedou spolku, jejímž předmětem bude užívání volného prodejního stánku, 

včetně pozemku p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza) o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. 

Strakonice, za účelem zajištění akce „Pochod proti diabetu“. Spotřebovaná el. energie a voda 

za dobu užívání předmětného stánku bude poskytnuta bezplatně.  

Smlouva o výpůjčce bude řešena tzv. krátkodobou smlouvou o výpůjčce tj. na dobu určitou – 

maximálně 2 dny, a to od 15.11. do 16.11.2017. 

Výše pokuty stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 

k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato 

povinnost porušena.  

Při skončení výpůjčky a nepředání předmětu výpůjčky dle podmínek stanovených v smlouvě              

o výpůjčce, činí smluvní pokuta 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením 

předmětu nájmu.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

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

Usnesení č. 4144/2017 (86/9) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší                                    

než 20.000,- Kč: 

MěKS Strakonice 

- nářezový stroj – poř. cena 48.678,- Kč, r.poř. 2002  

- sporák – poř. cena 73.489,50 Kč, r.poř. 2002. 
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3) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty 

z lesů města Strakonice v období listopad – prosinec 2017 

Usnesení č. 4145/2017 (86/9) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období 

listopad - prosinec 2017. 

Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Eva Jirsová, Jaromíra Malého 2274, 397 01 Písek 

– Budějovické Předměstí, IČ: 48218031, za cenu 842.500,- Kč bez DPH, tj. za cenu 

1.019.425,- Kč s DPH, termín plnění v průběhu měsíce listopad - prosinec 2017.  

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s firmou Eva Jirsová, Jaromíra Malého 2274, 397 01 Písek – 

Budějovické Předměstí, IČ: 48218031, za cenu 842.500,- Kč bez DPH, tj. za cenu 1.019.425,- 

Kč s DPH, termín plnění v průběhu měsíce listopadu až prosince 2017 (text kupní smlouvy – 

viz příloha č. 1). 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

10. Odbor školství a CR 

 Užití znaku města Strakonice – Muzeum středního Pootaví Strakonice 

Usnesení č. 4146/2017 (86/10) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice Muzeem středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 

Strakonice, IČO: 00072150 na plakátu a letácích Adventních trhů pod Rumpálem, které 

proběhnou ve dnech 8.-10. 12. 2017 v areálu strakonického hradu.  

 

11. MěÚSS   

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka polohovacích lůžek pro MěÚSS 

Strakonice 2017“ 

Usnesení č. 4147/2017 (86/11) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Dodávka polohovacích lůžek pro MěÚSS Strakonice 2017“ 

Pořadí nabídek: 

1. místo:  
firma PROMA REHA, s.r.o.  

se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice 

IČO: 63219107: …………………………. cena s DPH za 1 ks lůžka  19.962,74 Kč 

      počet lůžek    69  

      

2. místo:  
firma LINET spol. s r.o.   

se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný,  

IČO: 00507814: …………………………. cena s DPH za 1 ks lůžka  20.746,69 Kč  

      počet lůžek    66  

 

3. místo:  
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firma AJAX CZ s.r.o.  

se sídlem Dělnická 537, 264 01 Sedlčany,  

IČO: 28977653: ……………………….... cena s DPH za 1 ks lůžka  24.368,50 Kč  

      počet lůžek    55   

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka polohovacích křesel pro MěÚSS 

Strakonice 2017“ 

Usnesení č. 4148/2017 (86/11) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Dodávka polohovacích křesel pro MěÚSS Strakonice 2017“ 

Pořadí nabídek: 

1. místo:  
firma AJAX CZ s.r.o.  

se sídlem Dělnická 537, 264 01 Sedlčany,  

IČO: 28977653: ………………………... celková cena s DPH  826.418,00 Kč 

      

2. místo:  
firma František Vávra 

se sídlem Droužetice 36, 386 01 Strakonice, 

IČO 65955919: ……………………….... celková cena s DPH  902.984,20 Kč 

   

3. místo:  
firma Radek Valenta 

se sídlem Chelčického 445, 386 01 Strakonice,  

IČO: 65955951: ………………………... celková cena s DPH          1.276.275,00 Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 3. čtvrtletí 2017 

Usnesení č. 4149/2017 (86/11) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období červenec-září 

r. 2017: 

a) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v minulém období a jejich pobyt trvá i v 3. čtvrtletí r. 

2017 

b) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v 3. čtvrtletí r. 2017 

c) Uživatelé AD, kteří ukončili pobyt v 3. čtvrtletí r. 2017 
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12. Pozvání delegace do polského města Rawicz – doplnění usnesení RM č.4059/2017                                 

Usnesení č. 4150/2017  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

v souvislosti s odvoláním p. Jungvirta z funkce  místostarosty města a volbou p. Štrébla do této 

funkce o účasti  p. Josefa Štrébla (místostarosta města) na návštěvě polského města Rawicz ve 

dnech 6.-7.11.2017 (místo p. Jungvirta).  

 

13. Různé : (bez č. usnesení) 

Rada města  byla seznámena:  

- s dopisem SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) týkající se 

žádosti o realizaci ozvučení linek MHD a jejich zastávek na území města 

- se stavem vozidel Městské policie Strakonice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta         místostarosta 

 


