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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  88. jednání Rady města Strakonice 

konaného 29. listopadu 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      7 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:      
 

1. Odbor rozvoje 

 Architektonická studie nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve 

Strakonicích – představení studie 

                                                                                                      Usnesení č. 4236/2017 

 Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4237/2017 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                                 Usnesení č. 4238/2017-č.4260/2017 

3. Odbor ŽP 

 Dohoda o spolupráci při poskytování dat se společností ekoka s.r.o. 

                                                                                                      Usnesení č. 4261/2017 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 19.3.2010 

                                                                                                      Usnesení č. 4262/2017 

4. Starosta 

 OS KOVO – Klub důchodců ČZ a.s. – žádost  o prodloužení dohody o bezplatném 

užívání klubovny č.54 v MěDK pro rok 2018 

                                                                                                      Usnesení č. 4263/2017 

 Putovní pohár „O zlatou vánočku“ (Charitativní amatérský florbalový turnaj) – žádost 

o výpůjčku haly STARZ 

                                                                                                      Usnesení č. 4264/2017 

 Armádní sportovní klub Strakonice, z.s.  – žádost o úlevu nájmu a služeb při konání 19. 

plesu 25. plrb. dne 17.2.2018 v MěDK 

                                                                                                      Usnesení č. 4265/2017 

 p.Ondřej Fibich – nabídka projektu s názvem „Středověk hrou“ 

                                                                                                      Usnesení č. 4266/2017 

 Udělení ceny starosty 

                                                                                                      Usnesení č. 4267/2017 

 25.plrb. Strakonice – užití znaku města Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4268/2017 

5. Odbor školství a CR 
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 Osobní příplatek Bc. Jany Dufkové, ředitelky MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 

                                                                                                      Usnesení č. 4269/2017 

 Počty dětí v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4270/2017 

 

6. Městská policie 

 Operativní leasing na vozidla městské policie 

                                                                                                      Usnesení č. 4271/2017 

7. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 132 – 137, STARZ – přesun účelových prostředků do provozu 

                                                                                                      Usnesení č. 4272/2017 

 Smlouva o účtu 

                                                                                                      Usnesení č. 4273/2017 

 Tarifní podmínky MHD – úplné zrušení jízdného v rámci prvního pásma 

                                                                                                      Usnesení č. 4274/2017 

 OZV 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

                                                                                                      Usnesení č. 4275/2017 

 OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her 

                                                                                                      Usnesení č. 4276/2017 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018  

                                                                                                      Usnesení č. 4277/2017 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2019 – 2020 

                                                                                                      Usnesení č. 4278/2017 

8. MěÚSS 

 Přijetí daru 

                                                                                                      Usnesení č. 4279/2017 

9. TC Přádelna Strakonice s.r.o.   

 Podání žádosti o dotaci  

                                                                                                      Usnesení č. 4280/2017 

10. Technické služby Strakonice s.r.o.    

 Návrh ceny vodného a stočného na rok 2018, nájemné z vodohospodářské 

infrastruktury za rok 2018 

                                                                                                      Usnesení č. 4281/2017 

11. Různé  

                                                                                                      (bez č.usnesení) 
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88. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:05 hodin 

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

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 

 

V úvodu jednání Rady města Strakonice proběhla prezentace návrhu studie nového areálu 

domova pro seniory v lokalitě Jezárky. Výše uvedený návrh prezentoval Ing. arch Krajíc a Ing. 

arch. Křenek. Za MěÚSS Strakonice byla přítomna paní ředitelka Mgr. Dagmar Prokopiusová 

a pí Hana Benešová. 
 

1. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová 

 Architektonická studie nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve 

Strakonicích – představení studie 

Usnesení č. 4236/2017 (88/4) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

architektonickou studii nového areálu domova pro seniory v lokalitě Jezárky ve Strakonicích 
 

 Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice 

Usnesení č. 4237/2017 (88/4a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Rozhodnout z vlastního podnětu o pořízení změny Územního plánu Strakonice spočívající 

v prověření rozšíření ploch výroby a skladování, prověření rozšíření ploch bydlení – bytové 

domy, prověření uspořádání ploch bydlení – rodinné domy, popř. další podněty vzešlé 

z projednání návrhu zadání předmětné změny Územního plánu Strakonice 

II. Doporučuje ZM 

Uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné změny Územního plánu Strakonice 

III. Ukládá 

odboru rozvoje předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice Zastupitelstvu 

města Strakonice 
 

2. Majetkový odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

 Majetkové záležitosti 

1) Paní Ing. Jaroslava Štěpánová, IČ 49044818 – žádost o snížení ceny nájmu 

Usnesení č. 4238/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013 - 415, uzavřené mezi městem Strakonice a 

paní Ing. Jaroslavou Štěpánovou, IČ 49044818, jež se bude týkat snížení ceny nájmu 

z původních 5000 Kč měsíčně na 3800 Kč měsíčně. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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2) Výpůjčka nebytových prostorů v objektu  Na Ostrově 1415, Strakonice  

Usnesení č. 4239/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a paní Irenou Macákovou,  jejímž 

předmětem bude výpůjčka nebytových prostorů o výměře 10 m2 v přízemí objektu čp. 1415 

Na Ostrově ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice, a to za níže 

uvedených podmínek: 

smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výpůjčka 

prostorů za účelem využití prostorů jako skladovacích,  ve smlouvě budou zapracovány smluvní 

pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn  a  úprav předmětu výpůjčky bez souhlasu 

půjčitele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu výpůjčky 

vypůjčitelem po skončení doby výpůjčky (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- 

za porušení předání předmětu výpůjčky po skončení doby výpůjčky ve stavu obvyklém 

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

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

3) Výpůjčka nebytových prostorů v objektu  Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 

Usnesení č. 4240/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a spolkem Manta – diving p.s.,           

se sídlem Tažovická Lhota 2, Volenice, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytových 

prostorů o výměře 50,56 m2 v 1. poschodí objektu administrativní budovy v ulici Krále Jiřího 

z Poděbrad 772 ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, jedná se o 2 

místnosti + WC, za níže uvedených podmínek: smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, výpůjčka prostorů za účelem zřízení klubovny, 

učebny a prostorů pro technické zázemí dětského potápěčského oddílu Manta, nájemce bude 

hradit energie spojené s výpůjčkou NP: voda, vytápění, el. energie, vypůjčitel zajistí na vlastní 

náklady měření spotřeby el. energie ve vypůjčeném prostoru,  ve smlouvě budou zapracovány 

smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu výpůjčky  bez 

souhlasu půjčitele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu výpůjčky 

vypůjčitelem po skončení doby výpůjčky (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- 

za porušení předání předmětu výpůjčky po skončení doby výpůjčky ve stavu obvyklém 

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

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

4) Záměr na výpůjčku nebytových prostorů – Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice  

Usnesení č. 4241/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku 1 místnosti o výměře 13,6 m2 v suterénu objektu 

administrativní budovy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 

800/2 v k.ú. Strakonice. 
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5) Žádost o pronájem garážového stání – p. Roman Tyburec,  

Usnesení č. 4242/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu č.p. 1391 v ul. 

Leknínové ve Strakonicích, s níže uvedeným  žadatelem, za následujících podmínek:  

- p. Roman Tyburec,  nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce. Ve smlouvě budou zapracovány 

smluvní pokuty ve výši 1.000,- 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. 
 

6) Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku – Spolek LABYRINTH Strakonice  

Usnesení č. 4243/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s umístěním sídla spolku LABYRINTH Strakonice, Baarova 1156, Strakonice, na adrese 

nemovitosti Lidická 194, 386 01 Strakonice, na poz. parc.č. st. 227  v k.ú. Strakonice, která je 

v majetku města Strakonice. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 

7) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

 Paní Jana Všiváková,  

 Paní Patricie Bledá,  

 Paní Irena Balogová,  

 Paní Denisa Žigová,  

 Manželé Karel a Brigita Irdzovi,  

 Paní Dagmar Stárková (dříve Říhová),  

 Paní Věra Hrehová,  

 Paní Věra Landsingerová,  

 Pan Josef Janeček,  

 Paní Lenka Svobodová,  

 Paní Iveta Ferencová,  

 Paní Marie Cinová,  

 Pan Július Sivák a Marek Miškovčík,  

 Paní Zdenka Murgáčová,  

 Paní Martina Rovňanková,  

 Paní Jaroslava Hrdinová,  

 Paní Helena Irdzová,  

 Paní Zuzana Hermanová (dříve Martincová),  

 Paní Jana Kopecká,  

 Paní Zdeňka Rybáková,  

 Paní Vladimíra Božovská,  

 Paní Věnceslava Bledá,  
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 Paní Nikola Pačajová,  

 Paní Beata Grundzová,  

 Manželé Karla a Stanislav Novákovi,  

 Paní Šárka Pitulová,  

 Pan František Hrba,  

 Manželé Rudolf a Marie Žigovi,  

 Paní Dagmar Zubriková,  

 Manželé Jiří a Monika  

 Paní Martina Lejsková,  

 Paní Lucie Veselá,  

 Manželé Roman a Iveta Přechovi,  

Usnesení č. 4244/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

2+1 a výměře 69,10 m2s paní Janou Všivákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že Jana Všiváková neuhradí nájemné za měsíc listopad do 

25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč/měsíc. 

II. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Patricií Bledou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 

25.11.2017. V případě, že Patricie Bledá, neuhradí  nájemné za měsíc listopad do 25.11.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

III. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11, o velikosti 

1+1 a výměře 57,27 m2 s paní Irenou Balogovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že Irena Balogová, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 

25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.187,- Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Denisou Žigovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu   o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc listopad do 25.11.2017. V případě, že Denisa Žigová, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad  do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

V. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s manž. Karlem a Brigitou Irdzovými, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc listopad do 25.11.2017. V případě, že manž. Irdzovi, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
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VI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41, o velikosti 

2+1 a výměře 85,14 m2, s paní Dagmar Stárkovou (dříve Říhovou), přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc listopad do 25.11.2017. V případě, že Dagmar Stárková (dříve Říhová), 

neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 3.813,- Kč/měsíc (dotace)/měsíc. 

VII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 006, o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Věrou Hrehovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu za měsíc listopad 

a nájemného za měsíc listopad do 25.11.2017. V případě, že Věra Hrehová, neuhradí splátku 

dluhu a nájemné za měsíc listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 05, o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 s paní Věrou Landsingerovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že Věra Landsingerová, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace)/měsíc. 

IX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 

3+1 a výměře 78,70 m2 pro pana Josefa Janečka, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že pan Josef Janeček, neuhradí nájemné za měsíc listopad 

do 25.11.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 02, o velikosti 

2+kk a výměře 68,10 m2 s paní Lenkou Svobodovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a 

nájemného za měsíc listopad do 30.11.2017. V případě, že Lenka Svobodová, neuhradí 

splátku dluhu a nájemné za měsíc listopad do 30.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 

XI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti 

1+1 a výměře 60,80 m2 s paní Ivetou Ferencovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že paní Iveta Ferencová, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku A28, o velikosti 1+0 a 

výměře 41,99 m2 s paní Marií Cinovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 
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25.11.2017. V případě, že Marie Cinová, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2017, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 2.246,- Kč/měsíc (přechod nájmu) 

XIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti 

2+1 a výměře 62,90 m2 s panem Júliem Sivákem a panem Markem Miškovčíkem (dříve 

Sivákem), přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas 

je podmíněn uhrazením nájemného a splátky dluhu za měsíc listopad do 25.11.2017. 

V případě, že pan Július Sivák a pan Marek Miškovčík, neuhradí nájemné a splátku dluhu za 

měsíc listopad do 25.11.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

XIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Zdeňkou Murgáčovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že Zdeňka Murgáčová, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39, o velikosti 

2+1 a výměře 57,44 m2, s paní Martinou Rovňankovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad  do 25.11.2017. V případě, že Martina Rovňanková, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad   do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

XVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a 

výměře 66,90 m2 s paní Jaroslavou Hrdinovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad                      

do 25.11.2017. V případě, že Jaroslava Hrdinová, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 

25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč/měsíc. 

XVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Helenou Irdzovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že paní Helena Irdzová, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 

1+1 a výměře 53,57 m2 s paní Zuzanou Hermanovou (dříve Martincovou), přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc listopad do 30.11.2017. V případě, že Zuzana Hermanová (dříve 

Martincová), neuhradí nájemné za měsíc listopad do 30.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 2.864,- Kč/měsíc (dotace). 
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XIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 025, o velikosti 

3+kk a výměře 58,30 m2 s paní Janou Kopeckou (dříve Kolorosovou), přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 

za měsíc listopad do 30.11.2017. V případě, že Jana Kopecká, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 30.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Zdeňkou Rybákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že paní Zdeňka Rybáková, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 

XXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016, o velikosti 1+1 a 

výměře 52,78 m2, s paní Vladimírou Božovskou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení smlouvy o nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc listopad do 25.11.2017. V případě, že paní Božovská, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 004, o velikosti 1+0 a 

výměře 43,40 m2 s paní Věnceslavou Bledou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu  o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 

25.11.2017. V případě, že Věnceslava Bledá, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 

25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.604,- Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2, se slečnou Nikolou Pačajovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že paní Nikola Pačajová, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad  do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 

2+1 a výměře 89,70 m2 s paní Beatou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu   o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a 

nájemného za měsíc listopad  do 25.11.2017. V případě, že paní Beata Grundzová, neuhradí 

nájemné a splátku dluhu za měsíc listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc. 

XXV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A14 o velikosti 

4+1 a výměře 101,18 m2 s manž. Stanislavem a Karlou Novákovými, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu   o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky 

dluhu a nájemného za měsíc listopad    do 25.11.2017. V případě, že manž. Novákovi, 
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neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc listopad do 25.11.2017, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.837,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti 

1+1 a výměře 54,43 m2 s paní Šárkou Pitulovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že paní Šárka Pitulová neuhradí nájemné za měsíc listopad 

do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.117,- Kč 

XXVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 

1+1 a výměře 59,01 m2 s panem Františkem Hrbou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že pan František Hrba, neuhradí nájemné za měsíc listopad 

do 25.11.2017, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.253,- Kč/měsíc 

XXVIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 

1+1 a výměře 61,50 m2 s manž. Marií a Rudlofem Žigovými, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc listopad do 25.11.2017. V případě, že manž. Žigovi, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.486,- Kč/měsíc 

XXIX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti 

1+0 a výměře 43,70 m2 s paní Dagmar Zubrikovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc listopad do 30.11.2017. V případě, že Dagmar Zubriková, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 30.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace). 

XXX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o velikosti 

3+0 a výměře 78,45 m2 s manž. Jiřím a Monikou Doubkovými, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 

měsíc listopad do 25.11.2017. V případě, že manželé Doubkovi, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace) 

XXXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021 o velikosti 

2+1 a výměře 75,44 m2 s paní Martinou Lejskovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že paní Martina Lejsková, neuhradí nájemné za měsíc 

listopad do 25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.951,- Kč 

XXXII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 

2+1 a výměře 80,60 m2 s paní Lucií Veselou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 
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25.11.2017. V případě, že paní Lucie Veselá, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 

25.11.2017, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.836,- Kč 

XXXIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 o velikosti 

2+1 a výměře 76,13 m2 s manž. Romanem a Ivetou Přechovými, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

listopad do 25.11.2017. V případě, že manž. Přechovi, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 

25.11.2017, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.955,- Kč 

XXXIV. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků.  
 

8) Paní Stanislava Nováková,– prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4245/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 

1+1 a výměře 62,20 m2 s paní Stanislavou Novákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o 3 měsíce. Součástí dodatku bude ustanovení, že nájemce po dohodě 

s pronajímatelem přistupuje k dluhu ve výši 2.460,- Kč, který má dlužník paní Stanislava 

Nováková, vůči pronajímateli z titulu nezaplacení nájemného a úhrady služeb (zálohy, 

vyúčtování) spojených s užíváním bytu uvedeného v této smlouvě (specifikace dluhu viz 

příloha). Nájemce se zavazuje tento dluh včetně příslušenství uhradit v pravidelných splátkách 

po 700,- Kč měsíčně, splatných vždy do 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po 

uzavření tohoto dodatku, pod ztrátou výhody splátek.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.732,- Kč/měsíc. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

9) Paní Žaneta Grundzová,– žádost o uzavření Smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4246/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005 o velikosti 1+1 a 

výměře 37,10 m2, s paní Žanetou Grundzovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 

měsíce s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění 

podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že 

nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 

1.10.2017 do 30.11.2017. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 

budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 

jednotku je stanoveno ve výši 1.883,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

10) Paní Jarmila Brdičková– žádost  o uzavření Smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 4247/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 001 o velikosti 1+1 a výměře 60,50 m2 

s paní Jarmilou Brdičkovou,přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce 
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s možností prodloužení o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění podmínek 

vyplývajících z nájmu bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí 

nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 1.11.2017 do 

30.11.2017. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny 

vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno 

ve výši 3.486,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, která činí 10.458,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 1004900104, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

11) Paní Simona Horváthová– žádost o uzavření Smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 4248/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011 o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2, s paní Simonou Horváthovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 

měsíce s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění 

podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že 

nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 

1.9.2017 do 30.11.2017. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou 

hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 

stanoveno ve výši 1.829,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

12) Paní Eva Grundzová– žádost o uzavření Smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 4249/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s paní Evou Grundzovou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 

měsíce, s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění 

podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že 

nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 

1.11.2017 do 30.11.2017. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, 

budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 

jednotku je stanoveno ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, které činí 9.729,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 

111471921/0300, v.s. 0020400115 spravovaný TS Strakonice, s.r.o.,  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  
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13) Paní Růžena Benešová– žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 4250/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o 

velikosti 1+0 a výměře 38,77 m2, s paní Růženou Benešovou, a to ke dni 30.11.2017. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 
 

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

s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, u nemocnice - kNN“  

Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o, Katovická 175, 386 01 

Strakonice 

Usnesení č. 4251/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí č.1040004135/001 o zřízení věcného břemene, kterou 

se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického 

zařízení do pozemků ve vlastnictví města Strakonice p.č. 1281/10, 1280/1, 1281/8, st.650, 

1281/18, 770/11, 1285/1, 770/23, 773/2, st. 782, 1281/7 a 1281/6 vše v k.ú. Strakonice 

v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice, u nemocnice - kNN“, za 

částku 10.000,- Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

Město Strakonice souhlasí s uložením za následujících podmínek: 

1. V celé dotčené části ulice Radomyšlská, dále pak od ulice Radomyšlská k ulici Budovatelská 

a v celé dotčené části ulice Budovatelská budou pro potřeby „Optické metropolitní sítě 

Strakonice“ uloženy  2 chráničky HDPE40. Chráničky budou uloženy do výkopů v souběhu 

s kabelem NN na náklady investora akce: „Strakonice, u nemocnice - kNN“, přičemž dodávku 

chrániček HDPE40 bude hradit město Strakonice.   

2. Při výkopu v asfaltové ploše bude  stávající asfalt zaříznut řezačem spár, oprava asfaltového 

povrchu bude provedena v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu, spára 

mezi stávajícím a novým asfaltem bude zalita asfaltovou emulzí. 

3. Při výkopu v dlážděných plochách bude dlažba v šíři výkopu odstraněna, předláždění bude 

provedeno v šíři výkopu zvětšené z obou stran min. o 50% šíře výkopu. 

4.  Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, 

údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení 

prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

15) Projektová dokumentace „Úprava křižovatky v Tovární ulici před ČZ Strakonice“ 

Usnesení č. 4252/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s úpravou projektové dokumentace na stavbu „Úprava křižovatky v Tovární ulici před ČZ 

Strakonice“ 
 

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

s projektovou přípravou stavby: „RVDSL1828_C_C_STRA80-STRA1HR_MET“  

Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 

Praha 3 
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V zastoupení: MgA. Eva Švecová 

Usnesení č. 4253/2017 (88/1) 

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 komunikačního vedení 

do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 714/4, 601/3, 598/1, 563/3, 713/1 a 713/3 v k.ú. 

Nové Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „RVDSL1828_C_C_STRA80-

STRA1HR_MET“ dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 

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

s projektovou přípravou stavby: „RVDSL1822_C_C_STRA105-STRA1HR“  

Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 

Praha 3 

V zastoupení: MgA. Eva Švecová 

Usnesení č. 4254/2017 (88/1) 

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 komunikačního vedení 

do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 398/8, 398/20, 558/23, 558/37, 558/38 a 558/46 

v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby: 

„RVDSL1822_C_C_STRA105-STRA1HR“ dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

18) Ukončení nájemní smlouvy – 1 ks HDPE mikrotrubičky 10/8 mm 

Žadatel: ČD – Telematika a.s., Pernerova 2818/2a, 130 00 Praha 3 

Usnesení č. 4255/2017 (88/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy č. 2016-00581 dohodou ke dni 31.12.2017. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  dohody. 

 

1) Stávající trafostanice na Jezárkách  

Žadatel: E.ON. Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 4256/2017 (88/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej stavby trafostanice postavené na pozemku parc.č. st. 

3540 v kat. území Strakonice.  

 

2) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Strakonice, se sídlem Mírová 831, Strakonice 

Usnesení č. 4257/2017 (88/1a) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
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Souhlasit s předáním majetku uvedeného v příloze tohoto materiálu (DDHM) v celkové 

pořizovací hodnotě 163.834,- Kč do správy příspěvkové organizace Městské kulturní 

středisko Strakonice. Jedná se o majetek, který byl městem Strakonice odkoupen od spol. 

Laben s.r.o., Jablonského 383/2, Písek, který se nachází v  restauraci s kuchyní v objektu 

Domu kultury, Mírová 831, Strakonice.    

 

3) Prodej nebytové jednotky Strakonice  

Usnesení č. 4258/2017 (88/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a paní Mgr. Martinou 

Zachovou, jejímž předmětem bude prodej nebytové jednotky č. 1223/17  o výměře 20,20 m2 

v přízemí objektu ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 3437 v k.ú. Strakonice, včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 202/10502, a to za 

kupní cenu ve výši 192.700,- Kč.  

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

1) BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň – žádost o umístění 

stavebních buněk na pozemky v majetku města Strakonice 

Usnesení č. 4259/2017 (88/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

na pronájem části pozemků  p.č. 600/3 a p.č. 600/2, vše v k.ú. Strakonice, o celkové výměře 

cca 100 m2 za účelem umístění 4 buněk zařízení staveniště v souvislosti s realizací stavby 

„Most event. č. 173-001 Strakonice“ v Lidické ulici ve Strakonicích. 

Nájemní smlouva bude uzavřena se společností BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 

321 Plzeň, IČ 45357269, na dobu určitou od 23.10.2017 do 31.12.2017. 

Cena nájmu činí 10.000,- Kč + aktuální sazba DPH po celou dobu užívání pozemků, to znamená 

i po dobu od 23.10.2017, kdy nebyla uzavřena nájemní smlouva do schválení v RM dne 

29.11.2017. Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 

k předmětu nájmu, jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý započatý den, v němž je tato 

povinnost porušena.  

Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, činí 

smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

2) STARZ – výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace stavby: „Výstavba 

zdravotně – relaxačního slaného bazénu, Strakonice“. 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 

 

3) Dodatek ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Navýšení nivelety pozemků 

p.č. dle KN 1190/39, 1190/17, 1169/6 a 1165, vše v k.ú. Strakonice“ a dále stavby: 

„BIKEPARK Strakonice na pozemku p.č. dle KN 1165 k.ú. Strakonice“ 

Usnesení č. 4260/2017 (88/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Navýšení nivelety 

pozemků p.č. dle KN 1190/39, 1190/17, 1169/6 a 1165, vše v k.ú. Strakonice“ a dále stavby: 
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„BIKEPARK Strakonice na pozemku p.č. dle KN 1165 k.ú. Strakonice“. Předmětem dodatku 

č.1 je prodloužení termínu plnění do 30.6.2018 a úprava článku 2.1. smlouvy o dílo, a to 

prodloužení dílčího termínu do 31.3.2018.  

II. Pověřuje 

starostu města Strakonice uzavřením předmětného dodatku č.1. 

 

3. Odbor ŽP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek a Ing. Klimešová 

 Dohoda o spolupráci při poskytování dat se společností ekoka s.r.o. 

Usnesení č. 4261/2017 (88/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Dohody o spolupráci při poskytování dat se společností ekoka s.r.o.,  IČ 28156749 

II. Pověřuje  

starostu města k podpisu předmětné dohody 

 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 

19.3.2010 

Usnesení č. 4262/2017 (88/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě ze dne 19.3.2010 s kolektivním systémem Elektrowin a.s., 

se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, o umístění a provozování kontejnerů na místě 

zpětného odběru za účelem shromažďování zpětně odebraného elektrozařízení.  

II. Pověřuje  

starostu města k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 

uzavřené dne 19.3.2010. 

 

4. Starosta 

 OS KOVO – Klub důchodců ČZ a.s. – žádost  o prodloužení dohody o 

bezplatném užívání klubovny č.54 v MěDK pro rok 2018 

Usnesení č. 4263/2017 (88/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s prodloužením  dohody o bezplatném užívání klubovny č. 54 v MěDK každé první pondělí 

v měsíci v době od 14:00 – 15:30 pro rok 2018. 

 

 Putovní pohár „O zlatou vánočku“ (Charitativní amatérský florbalový turnaj) – 

žádost o výpůjčku haly STARZ 

Usnesení č. 4264/2017 (88/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s výpůjčkou házenkářské haly v Máchově ulici č. 1113 ve Strakonicích, kontaktní osoba p. Jiří 

Pašek dne 17.12.2017 v době od 16:00 do 21:00 hodin, za účelem konání charitativního 

amatérského florbalového turnaje „ Putovní pohár – O zlatou vánočku“. 

 

 Armádní sportovní klub Strakonice, z.s.  – žádost o úlevu nájmu a služeb při 

konání 19. plesu 25. plrb. dne 17.2.2018 v MěDK 
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Usnesení č. 4265/2017 (88/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s úlevou nájmu a služeb při konání 19. plesu 25. plrb. dne 17.2.2018 v MěDK  

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s Armádním sportovním klubem Strakonice, z.s. příslušnou smlouvu 

dle bodu I.  

 

 p.Ondřej Fibich – nabídka projektu s názvem „Středověk hrou“ 

Usnesení č. 4266/2017 (88/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Nabídku p. Ondřeje Fibicha týkající se projektu s názvem „Středověk hrou“ a požaduje 

podrobnější informace ohledně výše uvedeného projektu (kontaktní osobu, financování apod.) 

 

 Udělení ceny starosty 

Usnesení č. 4267/2017 (88/3a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením Ceny starosty města Strakonice panu Zdeňku Polánkovi za příkladnou reprezentaci 

Československa v rámci motocyklové „Šestidenní“.  

 

 25.plrb. Strakonice – užití znaku města Strakonice 

Usnesení č. 4268/2017 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice 25. protiletadlovým raketovým plukem, V Lipkách 100, 386 

01 Strakonice na bojovém praporu. 

 

Odešel Ing. Moučka 

 

5. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Osobní příplatek Bc. Jany Dufkové, ředitelky MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 

Usnesení č. 4269/2017 (88/5) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

osobní příplatek Bc. Jany Dufkové, ředitelky Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka 892 od 

1. prosince 2017,  dle přílohy uložené na odboru školství a cestovního ruchu. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 

 

 Počty dětí v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 4270/2017 (88/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o počtech dětí s trvalým pobytem mimo Strakonice a dětí zaměstnanců ČZ a.s., které 

navštěvují mateřské školy zřizované městem Strakonice. 

 

Přišel Ing. Moučka 
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6. Městská policie 

 Operativní leasing na vozidla městské policie 

Usnesení č. 4271/2017 (88/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

předloženou zprávu městské policie o možnosti nákupu služebních vozidel pomocí 

operativního leasingu 

 

7. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtová opatření č. 132 – 137, STARZ – přesun účelových prostředků do 

provozu 

Usnesení č. 4272/2017 (88/7,88/7a) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 132  ve výši  58.290,- Kč 

Navýšení příspěvku na provoz STARZ Strakonice na likvidaci pojistných událostí: poškození 

plotu na plaveckém stadionu, grafity a poškození hřiště v Máchově ulici, vše vandalismus a 

opravu osobního vozidla  Rozpočtové opatření bude kryto úhradou pojistného plnění. 

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 

změně 

skutečnost 

k 27.11. 

předpoklad 

čerpání 

STARZ Strakonice - provoz   21.684,0 58,3 21.742,3 19.900,0 21.742,3 

    Pojistná plnění 97,0 58,3 155,3 1.433,2 1.433,2 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 1083                         3412 5331 58,3   

Příjmy    3699 2322 58,3    

RO  č. 134  ve výši  31.000,- Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z položky Nadace Jihočeské cyklostezky, 

kde dojde k úspoře finančních prostředků, na položku dětská hřiště, a to zejména na údržbu a 

opravy poškozených zařízení. 

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 27.11. 

předpoklad 
čerpání 

Rozvoj – dětská hřiště   500,0 31,0 531,0 462,3 531,0 

    Rozvoj - NJC 100,0 -31,0 69,0 68,7 68,7 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 293 3421 xxxx 31,0   

Výdaje   299 3429 5229 -31,0   

RO  č. 135  ve výši  23.900 Kč 

Neinvestiční účelová dotace ze SR na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za období 

1. pololetí roku 2017. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  404 – 0000 – 4116 ÚZ 29 004 

   výdaje:  404 – 1036 – 5169 ÚZ 29 004 

 

RO  č. 136  ve výši  53.793 Kč 
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Neinvestiční účelová dotace ze SR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů města 

Strakonice. Finanční prostředky jsou dle Rozhodnutí určeny na odbornou přípravu strojníků a 

velitelů, na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy mimo územní obvod, na věcné vybavení, 

opravy, revize a technické prohlídky požární techniky. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  405 – 0000 – 4116 ÚZ 14 004 

   výdaje:  405 – 5512 – 5xxx ÚZ 14 004 

 

RO  č. 137  ve výši  200.000 Kč 

Neinvestiční účelová průtoková dotace ze SR pro mateřské školy na zabezpečení škol a 

školských zařízení. Spolufinancování projektů jednotlivými mateřskými školami bylo 

schváleno radou města dne 15.11.2017, usnesením č. 4227/2017.  

Schválená dotace je rozdělena následujícím příjemcům takto: 

 MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 (IČ: 70964581) ve výši 40.000 Kč   

 MŠ Strakonice, Lidická 625 (IČ: 71002413) ve výši 40.000 Kč 

 MŠ Strakonice, Šumavská 264 (IČ: 72081619) ve výši 40.000 Kč 

 MŠ Čtyřlístek, Strakonice 410 (IČ: 70968462) ve výši 40.000 Kč 

 MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 (IČ: 60650419) ve výši 40.000 Kč 

Rozpočtová skladba: příjmy:  xxxx – 0000 – 4116 ÚZ 33 060 

   výdaje:  xxxx – 3111 – 5336 ÚZ 33 060 

 

II. Souhlasí 

s použitím účelově určených prostředků na energie a odpisy na rok 2017 příspěvkové 

organizace STARZ Strakonice ve výši 200.000 Kč na pokrytí nepředvídatelných výdajů v roce 

2017 (zejména havarijní stav rolby na zimním stadionu - nutný nákup baterie, dodávka a montáž 

měřičů tepla a výměna ventilů u nájemců budov, které jsou v majetku města). 

III. Doporučuje ZM schválit 

RO  č. 133  ve výši  6.000.000 Kč  

Převod finančních prostředků z účtu cizích prostředků do rozpočtu města na úhradu kupní 

ceny komunikace, tj. dopravního napojení „Obchodního centra Kaufland Strakonice“ na 

silnici III. třídy č. 13911 společnosti NewCo Immo CZ Gmbh, se sídlem Obchodní zóna 266, 

431 11 Otvice, IČO 04325893 (dříve Sallerova výstavba s.r.o.). Finanční prostředky poskytla 

společnost Sallerova výstavba s.r.o. na účet cizích prostředků města Strakonice v roce 2007 

jako jistinu, že vybuduje komunikaci u nákupního centra Kaufland. K dnešnímu dni 

společnost komunikaci vybudovala  a na částku 6 mil. Kč zaslala fakturu na úhradu kupní 

ceny komunikace. Rozpočtové opatření se provádí pouze z důvodu správného zaúčtování 

úhrady faktury z rozpočtu města, jedná se pouze o převod finančních prostředků mezi účty 

města a zařazení na rozpočtovou skladbu.  

Rozpočtová skladba: výdaje     782 – xxxx - 61xx 

   příjmy               6330 - 4132 

 

 Smlouva o účtu 

Usnesení č. 4273/2017 (88/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o účtu mezi Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 

1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 a klientem městem Strakonice, se sídlem Velké 

náměstí 2, IČ: 00251810, jejímž předmětem je vedení účtu klientovi. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem Smlouvy o účtu v předloženém znění. 
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 Tarifní podmínky MHD – úplné zrušení jízdného v rámci prvního pásma 

Usnesení č. 4274/2017 (88/7) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o předpokládaném zvýšení dotace na provoz MHD v roce 2017. 

II. Souhlasí 

se změnou tarifních podmínek  MHD Strakonice ve smyslu bezplatné přepravy pro všechny 

osoby v rámci I. pásma. 

III. Doporučuje ZM 

schválit změnu tarifních podmínek MHD Strakonice s účinností od 01.01.2018 dle Přílohy č.3 

mat.č.88/7. 

 

 OZV 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Usnesení č. 4275/2017 (88/7) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 3/2017 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů.  

 

 

 OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her 

Usnesení č. 4276/2017 (88/7) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 4/2017 o regulaci provozování 

hazardních her včetně důvodové zprávy. 

 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018  

Usnesení č. 4277/2017 (88/7) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

schválit předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2018 

 

Příjmy     503.650.000  Kč 

Výdaje     565.670.000  Kč 

Saldo příjmů a výdajů:  - 62.020.000  Kč 

 

Splátky úvěrů:    - 42.890.000 Kč 

Použití prostředků minulých let:  104.910.000 Kč 

Financování celkem:      62.020.000 Kč 

 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2019 – 

2020 
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Usnesení č. 4278/2017 (88/7) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

schválit předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 2019 – 

2020. 

 

8. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 4279/2017 (88/8) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 pro soutěžící v rámci plaveckých závodů pořádaných Denním stacionářem 

pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, 386 01 Strakonice, které 

se budou konat ve středu 6. prosince 2017 v areálu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 

305, 386 01  Strakonice  

od Měšťanského pivovaru Strakonice 

se sídlem Podskalská 324, 386 01  Strakonice 

IČO: 26068273, DIČ: CZ26068273 

věcný dar v celkové hodnotě 3 500 Kč 

 20 ks dárkového balení piva 

 12 dárkových tašek 

II. Ukládá 

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

9. TC Přádelna Strakonice s.r.o.   

 Podání žádosti o dotaci  

Usnesení č. 4280/2017 (88/9) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Informaci o záměru společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice II, 

386 01 Strakonice, IČ 05879841, podat žádost o dotaci do „Výzvy IV programu podpory Služby 

infrastruktury Operačního programu Podnikání a inovace“ na projekt s pracovním názvem 

„Vybudování Technologického centra Přádelna, Strakonice“ 

II. Doporučuje ZM  

souhlasit jako zakladatel a jediný společník společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na 

Dubovci 140, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ 05879841, s tím, aby společnost TC Přádelna 

Strakonice s.r.o. předložila žádost o dotaci na projekt s pracovním názvem „Vybudování 

Technologického centra Přádelna, Strakonice“ do „Výzvy IV programu podpory Služby 

infrastruktury Operačního programu Podnikání a inovace“. Dále město Strakonice souhlasí 

s předfinancováním a kofinancováním výše uvedeného projektu společnosti TC Přádelna 

Strakonice s.r.o. v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice a to formu příplatku společnosti 

TC Přádelna Strakonice s.r.o. 
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10. Technické služby Strakonice s.r.o.    

 Návrh ceny vodného a stočného na rok 2018, nájemné z vodohospodářské 

infrastruktury za rok 2018 

Usnesení č. 4281/2017 (88/10) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit pro rok 2018  

 částka bez DPH částka včetně DPH 

cenu vodného 51,06 Kč/m3 58,72 Kč/m3 

cenu stočného 31,11 Kč/m3 35,78 Kč/m3 

výši nájemného 48,000 mil. Kč 58,080 mil. Kč 

 

11. Různé :  (bez č.usnesení) 

Rada města byla seznámena s dopisem p. Ing. Jana Juráše ohledně stavu zeleně a náhradních 

výsadeb ve Strakonicích. 

 

 

 

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

starosta         místostarosta 


