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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  94. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7. února 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:    pí Vlasáková 

 

1. Starosta 

 Udělení ceny starosty 

                                                                                                     Usnesení č. 4499/2018 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                            Usnesení č. 4500/2018 – č. 4525/2018 

3. Odbor rozvoje 

 Zápis z 19. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 

                                                                                                      Usnesení č. 4526/2018 

 Projekt „Doplnění vybavení pro JPO III/2, Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                                      Usnesení č. 4527/2018 

 Projekt „Nákup požárního vybavení pro JPO V, Modlešovice“ – podání žádosti o dotaci 

a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                                      Usnesení č. 4528/2018 

 Projekt „Požární technika a věcné prostředky pro JPO V, Přední Ptákovice“ – podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                                      Usnesení č. 4529/2018 

 Projekt „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici 

Ellerova, Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice  

                                                                                                      Usnesení č. 4530/2018 

 Projekt „Oprava vnitřních kotců v útulku pro psy ve Strakonicích“ – podání žádosti o 

dotaci“  

                                                                                                      Usnesení č. 4531/2018 

 Projekt „Informační leták Gastronomická pozvánka do Strakonic“ – podání žádosti o 

dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                                      Usnesení č. 4532/2018 

 Projekt „Discgolfové hřiště Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
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projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                                      Usnesení č. 4533/2018 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 

                                                                                                      Usnesení č. 4534/2018 

4. Odbor školství a CR 

 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

                                                                                                      Usnesení č. 4535/2018 

 Zápis z 24. jednání komise pro sport ze dne 23. 1. 2018 

                                                                                                      Usnesení č. 4536/2018 

5. Odbor ŽP 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 

03.12.2009.  

                                                                                                      Usnesení č. 4537/2018 

6. Finanční odbor  

 Rozpočtové opatření  č. 6 

                                                                                                      Usnesení č. 4538/2018 

7. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných 

prostorů domů, tak i bytů za rok 2017 

                                                                                                      Usnesení č. 4539/2018 

8. MP 

 Zrušení výběrového řízení na realizaci nákupu 2 vozidel pro městskou policii formou 

operativního leasingu a vyhlášení výběrového řízení nového 

                                                                                                      Usnesení č. 4540/2018 

9. Mgr. Petra Kurschová – nabídka školení (společenská etiketa, konzultantská činnost  

    vhodného odívání apod.) 

                                                                                                      Usnesení č. 4541/2018 

10. Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Strakonice pro výstavbu bytových  

      domů na Jezárkách 

                                                                                                      Usnesení č. 4542/2018 

11. Různé 

                                                                                                              (bez č. usnesení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 

 

 

V úvodu jednání RM proběhla prezentace Ing. Treybala ohledně rekonstrukce plaveckého 

stadionu v areálu STARZ ve Strakonicích. 
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1. Starosta 

 Udělení ceny starosty 

Usnesení č. 4499/2018  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením Ceny starosty města Strakonice paní Marii Topínkové (dlouholetá členka TJ Sokol) 

za celoživotní obětavou činnost pro spolkový život ve městě Strakonice. 
 

2. Majetkový odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

 Majetkové záležitosti 

1) Paní Andrea Božková, Litochovice 45,  IČ 75466864 – žádost o snížení ceny nájmu – 

vyhlášení záměru 

Usnesení č. 4500/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2014-068, týkající se 

snížení aktuální ceny nájmu ve výši 4400 Kč bez DPH měsíčně na 3800 Kč měsíčně bez DPH. 

Nájemní smlouva se týká pronájmu části pozemku p.č. st. 308 včetně prodejního stánku číslo 4 

na tržnici u kostela sv. Markéty vše v k.ú. Strakonice a nájemce je paní Andrea Božková, IČ 

75466864.  

 

2) Paní Jana Šefránková, Pod Kuřidlem 381, Strakonice – Dražejov,  IČ 16819951, DIČ 

CZ5861070006 – žádost o snížení ceny nájmu – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 4501/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013-414, týkající se 

snížení aktuální ceny nájmu ve výši 10000 Kč + aktuální sazba  DPH měsíčně na 7600 Kč 

měsíčně + aktuální sazba DPH. Nájemní smlouva se týká pronájmu části pozemku p.č. st. 308 

včetně prodejního stánku číslo 1 na tržnici u kostela Sv. Markéty, vše v k.ú. Strakonice a 

nájemce je paní Jana Šefránková,  IČ 16819951, DIČ CZ 5861070006, Strakonice.  

 

3) Paní Zdeňka Zoubková, Nádražní 401, Strakonice IČ 05768683 – žádost   o pronájem 

pozemku  

Usnesení č. 4502/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na  pronájmem části pozemku   p.č. 619/2 o výměře cca 20 m2 

v k.ú. Nové Strakonice  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 

nájmu 2500 Kč ročně  s paní Zdeňkou Zoubkovou, IČ 05768683, za účelem zřízení tzv. 

předzahrádky, jež bude sloužit pro provoz kavárny umístěné v nebytových prostorách v domě 

čp. 462, Bezděkovská ulice spolu s Dětským světem Skokánkem.   

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

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

povinnost porušena.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 

výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

4) Pan Jiří Kaša– žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 4503/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku  části pozemku p.č. 320/1 o výměře cca 100 m2, za účelem 

vybudování parkovacích míst, protože se jedná o pozemek určený Územním plánem pro 

funkční využití „plochy veřejných prostranství“ a z tohoto důvodu nelze pozemek oplotit.  

II. Souhlasí 

s vyřazením žadatele  o výpůjčku části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice 

z evidence.  

 

5) Olife source, a.s., Lazarská 11/6, Praha 2, 120 00, IČ 29291879, DIČ CZ29291879 – 

žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru  

Usnesení č. 4504/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice, za 

účelem umístění dobíjecí stanice.  

 

6) E-WALD GmbH, zastoupená panem Otto Loserthem, Technologiecampus 1, 

Kaikenrieder Str. 35, 92444 Teisnach, Německo, DIČ DE284380363 – žádost o výpůjčku 

části pozemku - vyhlášení záměru 

Usnesení č. 4505/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1255/2 v k.ú. Strakonice za účelem 

vybudování a provozování dobíjecí stanice elektrických vozidel. 

II. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1255/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca  

35 m2, za účelem vybudování a provozování dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, za 

podmínky respektování projektové dokumentace v dané lokalitě a dále, že se žadatel bude 

finančně podílet na nákladech spojených s vybudováním dané infrastruktury.   

 

7) Báňské a měřické služby Blatná, v.o.s., Jiráskova 201, Blatná – žádost  o prodloužení 

platnosti rozhodnutí o dočasném odnětí lesního pozemku  

Usnesení č. 4506/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s titulu vlastníka pozemku p.č. 154/6, který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku p.č. 

154/1, vše v  k.ú. Nové Strakonice, s prodloužením platnosti dočasného odnětí lesních 

pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa a to do 31.12.2028.  
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8) Instalace nových vývěsek umístěných podél chodníku v ulici U Sv. Markéty v úseku 

mezi křižovatkami s ul. Podskalská a Palackého náměstí   

Usnesení č. 4507/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

odboru ŽP vhodně vyřešit celou lokalitu podél chodníku v ulici U Sv. Markéty v úseku mezi 

křižovatkami s ulicí Podskalská a Palackého náměstí, tj. části pozemků p.č.  80, p.č. 1339/1, 

p.č. 147/1, vše v k.ú. Strakonice, to znamená odstranění veškeré nefunkční zeleně a prostor 

doplnit vhodnou novou výsadbou. 

II. Ruší 

vyhlášený záměr na pronájem částí pozemků p.č. 80, p.č. 1339/1, p.č. 147/1, vše v k.ú. 

Strakonice (jedná se o části pozemků umístěné podél chodníku v ulici U Sv. Markéty v úseku 

mezi křižovatkami s ul. Podskalská a Palackého nám.), za účelem umístění vývěsních skříněk.  

(usnesení RM číslo 3748/2017/II ze dne 26. července 2017)  

 

9) Pan Jiří Prokeš– trenér brankářů – žádost o výpůjčku části pozemku – vyhlášení 

záměru 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

10) Možnost prodeje a výpůjčky nemovitostí z hlediska poskytovatele dotace 

Usnesení č. 4508/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

odboru rozvoje jednat s poskytovatelem dotace o možném prodeji pozemku p.č. 1208/23 

v k.ú. Strakonice, dále o prodeji části pozemku p.č. 46/7 a p.č. 46/1 a dále o možné výpůjčce 

části pozemku p.č. 46/1, vše v k.ú. Strakonice, dle zveřejněných záměrů.  

 

11) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

v souvislosti s vedením přípojky parovodu na pozemcích p.č. 392/2 a 392/5 v k.ú. 

Strakonice 

Žadatel: Immo – Log – CZ Alpha Beta s.r.o., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 

V zastoupení: Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, Nárosní 973/41, 110 00 Praha 1  

Usnesení č. 4509/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení vedení 

přípojky parovodu do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 392/2 a 392/5 v  k.ú. 

Strakonice. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch pozemků p.č. st. 3928 včetně budovy 

čp. 1306, p.č. 3930, 270/7, 377/1, 377/4, 379/1, 379/3, 380/1, 380/14, 382/6, 382/8, vše v k.ú. 

Strakonice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle sazebníku, 

tzn. ve výši 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

12) 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. 4510/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM č. 4253/2017 ze dne 29.11.2017. 

II. 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, 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. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

13) Ukončení nájemní smlouvy – Ing. Anna Spanyo 

Usnesení č. 4511/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vypovězením nájemní smlouvy č. 2011-41 uzavřené dne 2.2.2011  mezi městem Strakonice 

a paní Ing. Annou Spanyo, jejímž předmětem je pronájem garážového stání č. 17 s tím, že 

výpověď je podána z důvodu neplacení nájemného, a výpovědní lhůta je 1 měsíc.  

II. Pověřuje   

starostu města podpisem příslušné výpovědi.  

 

14) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce – Šmidingerova knihovna Strakonice  

Usnesení č. 4512/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2012-447, uzavřené dne 22.12.2012 mezi 

městem Strakonice a Šmidingerovou knihovnou  Strakonice, jehož předmětem bude zúžení 

předmětu výpůjčky dle uvedené smlouvy o nebytovou jednotku č. 988/102 o výměře 23,8 m2 

v čp. 988, ul. Ellerova ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 2013, vše v k.ú. Strakonice, podíl na 

společných částech domu a pozemku 238/22740, s tím, že nebytová jednotka bude 

vypůjčitelem vyklizena ke dni 28.2.2018.  

II. Pověřuje   

starostu města podpisem příslušného dodatku. 

 

15) Žádost p. Martina Chylíka o prodloužení souhlasu s umístěním stánku 

Usnesení č. 4513/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Strakonice, obec 

Strakonice, o výměře 25 m2, který je ve vlastnictví města Strakonice, a to za účelem 

provozování stánku rychlého občerstvení. 
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16) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce – Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, 

Strakonice  

Usnesení č. 4514/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2012-443 uzavřené dne 22.12.2012 mezi 

městem Strakonice a MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice, jehož předmětem bude 

stanovení úhrady záloh na energie spojené s užíváním vypůjčených prostorů MŠ Stavbařů 213 

ve Strakonicích, konkrétně zálohy na spotřebu vody ve výši 4.500,- Kč/čtvrtletně a zálohy na 

vytápění ve výši 35.750,- Kč/čtvrtletně, s tím, že zálohy budou hrazeny na období od 

1.1.2018. 

II. Pověřuje   

starostu města podpisem příslušného dodatku. 

 

17) Dohoda o uložení inženýrských sítí č. 2016-00486 (manželé Syberovi) - žádost o 

odpuštění poplatku za poskytnutí nemovitosti 

Usnesení č. 4515/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s prominutím a vrácením poplatku ve výši 1.100,- Kč, který vyplývá z uzavřené Dohody               

o uložení inženýrských sítí č. 2016-00486 ze 14.10.2016, kde město Strakonice poskytlo 

Uložiteli manželům Marii a Jaroslavu Syberovým, pozemky p.č. KN 695/2, 1081/8, 1081/6, 

443/13, 539/3 a 539/5, vše v k.ú. Modlešovice, pro uložení, provozování, opravy a údržby 

kanalizačního vedení délky cca 120 m od uvažované domovní čistírny odpadních vod 

rekreačního domku manželů Syberových, který se nachází  na parcele p.č. st. 97 v k.ú. 

Modlešovice, k stávajícímu korytu umělého vodního toku na pozemku p.č. dle KN 539/5 

v k.ú. Modlešovice. Důvodem je, že uložitelům se bez vlastního zavinění do dnešního dne se 

nepodařilo vyřídit stavební povolení, a to z důvodu neschválení změny územního plánu. 

 

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

stavby 

Usnesení č. 4516/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení Rady města Strakonice č. 3187/2017 ze dne 15.3.2017. 

II. Pověřuje 

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

Břetislava Hrdličku, místostarostu Ing. Rudolfa Oberfalcera a místostarostu Josefa Štrébla 

(postačí schválení buď panem starostou nebo jedním panem místostarostou), na základě 

předchozího souhlasného vyjádření TDS, správce stavby a souhlasu ŘSD ČR. 

 

19) Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2018 

Usnesení č. 4517/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2018. 
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20) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostorů – Krále Jiřího 

z Poděbrad 772, Strakonice – Manta – diving,  p.s. 

Usnesení č. 4518/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2017-00590 ze dne 22.12.2017, mezi městem 

Strakonice a spolkem Manta – diving p.s., se sídlem Tažovická Lhota 2, Volenice, jehož 

předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky nebytových prostorů o 1 místnost o výměře    

13,6 m2 v suterénu objektu administrativní budovy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve 

Strakonicích, na pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, která bude využívána za účelem 

zřízení skladu potápěčských potřeb pro děti, které navštěvují potápěčský oddíl Manta. Ostatní 

podmínky uzavřené smlouvy o výpůjčce se nezmění.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného dodatku. 

 

21) Paní Jana Kopecká– žádost o pronájem garážového stání   

Usnesení č. 4519/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 14 s níže uvedenou 

žadatelkou, za následujících podmínek: 

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

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného 

bude ve smlouvě stanovena výpovědní lhůta 1 měsíc, 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.   

 

22) Ukončení nájmu garáže – žádost p. Jiřího Šímy 

Usnesení č. 4520/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy č. 2015-345 uzavřené dne 31.8.2015 mezi městem Strakonice 

a p. Jiřím Šímou, jejímž předmětem je pronájem garáže č. 14 v části „B“  objektu čp. 772 na 

poz. p.č.st. 800/2 v k.ú. Strakonice a sice dohodou ke dni 31.3.2018.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné dohody. 
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23) Uplatnění inflačního koeficientu u nájemného z pronajatých NP, pozemků a 

bytových jednotek v majetku města Strakonice   

Usnesení č. 4521/2018 (94/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s neuplatněním inflačního koeficientu při stanovení výše nájemného pro rok 2018, a to u 

všech nájemců nebytových prostorů a pozemků v majetku města Strakonice, a u bytových 

jednotek, u kterých by bylo možno inflační koeficient uplatnit. 

 

24) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Hajská – kabel NN, p. Pavelka“  

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

V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 4522/2018 (94/1) 

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 energetického zařízení do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 333 a 335/1 v k.ú. Hajská v souvislosti s projektovou přípravou 

stavby: „Hajská – úprava připojení čp. 31“, dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

1) Žádost o rozšíření opěrné zdi 

Žadatel: Petr Zahradník 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

2) Žádost o souhlas s uzavírkou, objížďkou v zastavěném území města a  o souhlas 

s vedením objízdných tras po místních komunikacích města pro stavbu: „I/22 

Strakonice“ – v části zhotovení kanalizačního a vodovodního řadu v silnici II/173 ul. 

Radomyšlská ve Strakonicích 

Usnesení č. 4523/2018 (94/1a) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje  

usnesení Rady města Strakonice č. 4453/2018 ze dne 24.1.2018. 

II. Souhlasí  

s uzavírkou a objížďkou v zastavěném území města, kde je vedena, a s vedením objízdných 

tras po místních komunikacích ve správě města Strakonice – ulice Raisova pro stavbu:                            

„I/22 Strakonice“ - v části zhotovení kanalizačního a vodovodního řadu v silnici II/173                        

ul. Radomyšlská ve Strakonicích, za podmínky: před uzavřením Radomyšlské ulice bude 

proveden pasport celé ulice Raisova a po skončení objížďky další pasport této ulice a místa, 

která budou poškozena, budou opravena. Pasport ulice provede autorský dozor firma ZESA 

s.r.o. Č. Budějovice, resp. v zastoupení firma ESLAB s.r.o., Č. Budějovice, v předstihu                      

před uzavírkou Radomyšlské ulice a druhý pasport po skončení této objížďky. 

Termín realizace: od 12.2.2018 (pondělí) do 19.3.2018 (pondělí). 
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3) Pan Jiří Klas– pronájem části pozemku p.č. 600/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Strakonice 

z důvodu zajištění realizace stavby „Most Lidická a kanalizační sběrač 1. máje, 

Strakonice“ 

Usnesení č. 4524/2018 (94/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi panem Jiřím Klasem (pronajímatel) a  městem Strakonice 

(nájemce), jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 600/1 o výměře 100 m2 v k.ú. 

Strakonice, a to  z důvodu zajištění realizace stavby „Most Lidická a kanalizační sběrač 1. 

máje, Strakonice“. Smlouva bude uzavřena  na dobu určitou  od 12.2.2018 do 30.5.2018, za 

celkovou výši nájemného 85.500,- Kč.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

 

4) Pan David Hájek, Dolany 95, Kralupy nad Vltavou, IČ 73817511 – ukončení nájemní 

smlouvy výpovědí 

Usnesení č. 4525/2018 (94/1a) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy číslo 2017-00553, uzavřené mezi městem Strakonice a panem 

Davidem Hájkem, Dolany 95, Kralupy nad Vltavou 278 01, IČ 73817511 výpovědí. 

Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné výpovědi.  

 

3. Odbor rozvoje 

Před projednáním níže uvedených bodů Ing. arch. Slámová podala informace týkající se 

realizace stožáru na Kuřidle. 

 Zápis z 19. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 

Usnesení č. 4526/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 19. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 9. 1. 2018 

II. Ukládá 

odboru majetkovému zajistit úpravu cesty mezi Virtem a Střelou a pověřuje odbor majetkový 

jednáním se zemědělci obhospodařujícími přilehlé pozemky s cílem zamezit zaorávání 

předmětné cesty 

III. Ukládá 

odboru majetkovému zahájit jednání s majiteli dotčených pozemků v území mezi Novým 

Dražejovem a Střelou za účelem realizace cyklostezky dle přiloženého návrhu (str. 12 přílohy 

č.1 červeně vyznačená trasa viz mat. č. 94/02) 

IV. Ukládá 

odboru dopravy oslovit Ředitelství silnic a dálnic ČR a prověřit možnosti řešení bezpečného 

propojení cesty na pozemku p.č. 616/7 v k.ú. Střela a osady Střela podél komunikace I/22 za 

účelem realizace cyklostezky a následně předložit materiál na jednání Rady města Strakonice 

V. Pověřuje 

starostu a oba místostarosty města Strakonice k jednání se zástupci městyse Katovice v otázce 

řešení propojení města Strakonice a městyse Katovice cyklostezkou 
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VI. Ukládá 

odboru dopravy oslovit Ředitelství silnic a dálnic ČR a prověřit možnosti řešení bezpečného 

propojení cesty při jižní straně komunikace I/4 na pozemku p.č. 417 v k.ú. Řepice podél 

zahrádkářské kolonie mezi pozemky p.č. 147/4 a p.č. 147/1 v k.ú. Řepice za účelem realizace 

cyklostezky nebo cesty pro pěší a následně předložit materiál na jednání Rady města Strakonice 

VII. Pověřuje 

starostu a oba místostarosty města Strakonice ve spolupráci s odborem majetkovým k jednání 

s majiteli pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Strakonice za účelem odprodání předmětného pozemku 

popř. jeho veřejnému využití 

VIII. Ukládá 

odboru rozvoje prověřit možnosti realizace dalšího mola na strakonickém Podskalí a následně 

předložit materiál na jednání Rady města Strakonice 

IX. Pověřuje 

starostu a oba místostarosty města Strakonice ve spolupráci s odborem majetkovým k jednání 

s majitelem stožáru základnové stanice na pozemku p.č. 640 v k.ú. Strakonice za účelem 

prověření možnosti doplnění stožáru o veřejně přístupnou rozhlednu 

X. Ukládá 

starostovi města Strakonice jednat s ředitelem Technických služeb s.r.o. prověřit možnosti 

rekonstrukce interiéru smuteční síně na hřbitově u Sv. Václava a následně předložit materiál na 

jednání Rady města Strakonice,  současně prověřit možnosti celkové rekonstrukce objektu na 

pozemku p.č. st. 3690 v k.ú. Strakonice na hřbitově u Sv. Václava a následně předložit materiál 

na jednání Rady města Strakonice 

 

 Projekt „Doplnění vybavení pro JPO III/2, Strakonice“ – podání žádosti o dotaci 

a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 4527/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt: „Doplnění vybavení 

pro JPO III/2 Strakonice“.  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 

projektu „Doplnění vybavení pro JPO III/2 Strakonice“.  

 

 Projekt „Nákup požárního vybavení pro JPO V, Modlešovice“ – podání žádosti o 

dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 4528/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt: „Nákup požárního 

vybavení pro JPO V, Modlešovice“.  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 

projektu „Nákup požárního vybavení pro JPO V, Modlešovice“.  
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 Projekt „Požární technika a věcné prostředky pro JPO V, Přední Ptákovice“ – 

podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice  

Usnesení č. 4529/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt: „Požární technika 

a věcné prostředky pro JPO V, Přední Ptákovice“.  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 

projektu „Požární technika a věcné prostředky pro JPO V, Přední Ptákovice“.  

 

 Projekt „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici 

Ellerova, Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 4530/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora zřízení 

bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ na projekt: „Výstavba světelného 

signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici Ellerova, Strakonice“.  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 

projektu „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu v ulici Ellerova, 

Strakonice“.  

 

 Projekt „Oprava vnitřních kotců v útulku pro psy ve Strakonicích“ – podání 

žádosti o dotaci“  

Usnesení č. 4531/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora činnosti zařízení 

pečující o zvířata“ na projekt: „Oprava vnitřních kotců v útulku pro psy ve Strakonicích“.  

 

 Projekt „Informační leták Gastronomická pozvánka do Strakonic“ – podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 4532/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního 

ruchu“ na projekt: „Informační leták Gastronomická pozvánka do Strakonic“  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 

projektu „Informační leták Gastronomická pozvánka do Strakonic“  
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 Projekt „Discgolfové hřiště Strakonice“ – podání žádosti o dotaci 

a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 4533/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního 

ruchu“ na projekt: „Discgolfové hřiště Strakonice“  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2018 na spolufinancování 

projektu „Discgolfové hřiště Strakonice“  

 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 

Usnesení č. 4534/2018 (94/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 

 

4. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 4535/2018 (94/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2018 v mateřských školách zřizovaných 

městem Strakonice. 

 

 Zápis z 24. jednání komise pro sport ze dne 23. 1. 2018 

Usnesení č. 4536/2018 (94/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 24. jednání komise pro sport ze dne 23. 1. 2018. 

II. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace ve výši 15 000 Kč reprezentantce ČR v boxu Janě Prokešové 

na úhradu nákladů na tréninky a služby spojené se sportovní přípravou v sezoně 2018.  

III. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice a Janou Prokešovou na 

úhradu nákladů na tréninky a služby spojené se sportovní přípravou v sezoně 2018.  

IV. Pověřuje 

starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

5. Odbor ŽP 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnil Ing. Brůžek 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 

03.12.2009.  

Usnesení č. 4537/2018 (94/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
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s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 03.12.2009 s kolektivním systémem Elektrowin 

a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.   

II. Pověřuje  

starostu města podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

ze dne 03. 12. 2009. 

 

6. Finanční odbor  

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtové opatření  č. 6 

Usnesení č. 4538/2018 (94/4) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 6  ve výši  22.500 Kč 

Navýšení příspěvku na provoz na rok 2018 příspěvkové organizaci MŠ Lidická, Strakonice. 

Finanční prostředky budou použity na zajištění převozu stravy z odloučeného pracoviště MŠ 

Školní 80, Strakonice na odloučené pracoviště Stavbařů 213, Strakonice. Dosud se strava 

převáží denně na káře, po schválení požadované částky bude možno zajišťovat převoz stravy 

(obědů a odpoledních svačin) autem. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 

minulých let. 

(v tis. Kč) 

text kryto Schv.rozp. změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 31.1. 

předpoklad 
čerpání 

MŠ Lidická – provoz (převoz stravy)   3.680,0 22,5 3.702,5 500,0 3.702,5 

    Minulá léta  -240,0    

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 1312 3111 5331 22,5   

Financování – minulá léta    8115  22,5   

 

7. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných 

prostorů domů, tak i bytů za rok 2017 

Usnesení č. 4539/2018 (94/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí a to jak společných prostorů domů, 

tak i bytů za rok 2017 

II. Bere na vědomí  

hospodářský výsledek bytového fondu města Strakonice ve výši 10 191 714,75 Kč za rok 

2017 

 
8. MP 

 Zrušení výběrového řízení na realizaci nákupu 2 vozidel pro městskou policii 

formou operativního leasingu a vyhlášení výběrového řízení nového 

Usnesení č. 4540/2018 (94/7) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

na základě doporučení hodnotící komise zrušit stávající výběrové řízení na realizaci veřejné  

zakázky malého rozsahu: „Nákup 2 ks služebních vozidel pro městskou policii formou  
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operativního leasingu“  

II. Souhlasí 

s vyhlášením nového výběrového řízení na vozidla městské policie  

III. Jmenuje 

předsedu a členy hodnotící komise ve složení: 

1. Mgr. Hrdlička B. – předseda komise, 2. Štrébl J., 3. Koudelka R. DiS., 4. Chmelař J.,  

5. Michálek M. 

náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení: 

1. Ing. Oberfalcer R. – náhradník předsedy komise, 2. Mgr. Kotrchová M., 3. Bestrejka M.,  

4. Man L., 5. Kovanda V. 

IV. Ukládá 

veliteli strážníků zajistit plnění veškerých úkonů při zadání zakázky 

V. Pověřuje 

velitele strážníků podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací veřejné 

zakázky. 

 

9. Mgr. Petra Kurschová – nabídka školení (společenská etiketa, konzultantská činnost 

vhodného odívání apod.) 

Usnesení č. 4541/2018  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

nabídku školení (společenská etiketa, konzultantská činnost vhodného odívání apod.) podanou 

paní Mgr. Petrou Kurschovou. 

 

10. Žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví města Strakonice pro výstavbu bytových  

      domů na Jezárkách 

Usnesení č. 4542/2018  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení č. 4496/2018 (93/2b) týkající se žádosti o odkoupení pozemků ve vlastnictví města 

Strakonice pro výstavbu bytových domů na Jezárkách. 

II.Doporučuje ZM souhlasit  

s vyhlášením záměru na prodej pozemků ve vlastnictví města parc.č. 1371/122 o výměře 5708 

m2  a pozemku parc. č. 1385/2 o výměře 639 m2 v kat. území Strakonice. 

III. Doporučuje ZM souhlasit 

s vyhlášením záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města, a to pozemku parc.č. 1371/124 

o výměře cca 1508 m2 vše v kat. území Strakonice za  pozemek parc.č. 343/24 o výměře 1243 

m2, pozemek parc. č. 343/53 o výměře 981 m2, pozemek parc. č. 343/56 o výměře 739 m2 vše 

v kat. území Přední Ptakovice. 

 

11. Různé  (bez č. usnesení) 

Rada města byla seznámena s dopisem od p. Patrika Korandy týkající se výzvy zastupitelům 

obcí a měst ČR  k doplacení odměn členům okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu. 

 

 

 

 

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

starosta         místostarosta  


