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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  96. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7. března 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      7 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

                       p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:     
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                            Usnesení č. 4611/2018 – č. 4624/2018 

2. MěÚSS 

 Přijetí daru 

                                                                                                     Usnesení č. 4625/2018 

 Stavebně-technické posouzení Azylového domu a Noclehárny pro osoby bez přístřeší 

(Budovatelská 613, 386 01  Strakonice) 

                                                                                                     Usnesení č. 4626/2018 

3. Finanční odbor 

 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2017 

                                                                                                     Usnesení č. 4627/2018 

 Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2017  

                                                                                                     Usnesení č. 4628/2018 

 Odpisové plány příspěvkových organizací 

                                                                                                     Usnesení č. 4629/2018 

 Darovací smlouva – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., RO č. 11 

                                                                                                     Usnesení č. 4630/2018 

4. Odbor školství a CR 

 Zápis z 25. jednání komise pro sport ze dne 19. 2. 2018 

                                                                                                     Usnesení č. 4631/2018 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu  - leden 2018  

                                                                                                     Usnesení č. 4632/2018 

5. MP 

 Výzva k podání nabídky na realizaci nákupu vozidla pro městskou policii  

                                                                                                     Usnesení č. 4633/2018 

6. Útvar interního auditu 

 Dodatek č.15 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na 

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

                                                                                                     Usnesení č. 4634/2018 

7. Odbor ŽP 

 Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství města 
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                                                                                                     Usnesení č. 4635/2018 

 Optimalizace kontejnerových stání 

                                                                                                     Usnesení č. 4636/2018 

8. STARZ 

 Navržená řešení k odstranění nedostatků vzešlých z jednání komise pro sport včetně 

předpokládaných finančních prostředků 

                                                                                                     Usnesení č. 4637/2018 

9. Odbor dopravy 

 Zápis z 21. jednání dopravní komise města Strakonice dne 13.2.2018  

                                                                                                     Usnesení č. 4638/2018 

10. Starosta 

 p. F.K. Ladislav – Dopis : Plánované  otevření propojky mezi OD Kaufland a ulicí 

Mírova ve Strakonicích 

                                                                                                     Usnesení č. 4639/2018 

 Vlajka pro Tibet 

                                                                                                     Usnesení č. 4640/2018 

 25. protiletadlový raketový pluk – žádost o bezplatné užívání prostor II. nádvoří  

Strakonického hradu 

                                                                                                    Usnesení č. 4641/2018 

11. MěKS 

 Souhlas s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice  

                                                                                                    Usnesení č. 4642/2018 

 Žádost o příspěvek na dopravu – 5. sportovní hry seniorů 5.6.2018 – RO č.12   

                                                                                                    Usnesení č. 4643/2018 

12. TS Strakonice s.r.o.   

 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2018: rekonstrukce bytu 

V Ráji 767, Strakonice 

                                                                                                    Usnesení č. 4644/2018 

13. Česká pošta, Podskalská 601, Strakonice – dočasné uzavření pošty Strakonice 3 

                                                                                                    Usnesení č. 4645/2018 

14. CHSH Kališ a Partners s.r.o., advokátní kancelář Praha 

                                                                                                    Usnesení č. 4646/2018 

 

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

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková 

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

Usnesení č. 4611/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavření dodatku k nájemní smlouvě 2014-068, ze dne 14.4.2014, jež je uzavřena s paní 

Andreou Božkovou, Litochovice 45, IČ 75466864,  jehož předmětem je snížení aktuální ceny 

nájmu ve výši 4.400 Kč měsíčně bez DPH na 3.800 Kč měsíčně bez DPH.   



3 

 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

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

CZ5861070006 – žádost o snížení ceny nájmu  

Usnesení č. 4612/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavření dodatku k nájemní smlouvě 2013-414, ze dne 18.10.2013, jež je uzavřena s paní 

Janou Šefránkovou, Pod Kuřidlem 381, Strakonice - Dražejov, IČ 16819951, DIČ CZ 

5861070006, jehož předmětem je snížení aktuální ceny nájmu ve výši 10.000 Kč měsíčně + 

aktuální sazba DPH na 7.600 Kč měsíčně + aktuální sazba  DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

3) Žaloba ve věci úpravy sousedního pozemku 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

4) ZNAKON, a.s., 386 01 Strakonice,  IČ 260 18 055 – žádost o pronájem nemovitosti  

Usnesení č. 4612/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s  pronájmem části pozemku p.č. 717 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 148,5 m2,  za účelem 

jeho užívání pro stavbu garáží a oprav přilehlého chodníku v souvislosti se stavbou 

Polyfunkčního domu v ulici Na Ohradě, Strakonice. Nájemní smlouva bude uzavřena se 

společností ZNAKON, a.s. 386 01 Strakonice,  IČ 260 18 055, CZ 26018055, na dobu určitou 

od 18.12.2017 do 30.4.2018. 

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

i po dobu od 18.12.2017,  kdy nebyla uzavřena nájemní smlouva do schválení v RM Strakonice. 

Výše 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.  

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

smluvní pokuta 10.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 

5) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo ,,Budova č.p. 220 

ul. Tovární  Strakonice“. 

Usnesení č. 4613/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

odběrné místo č.p. 220 ul. Tovární ve Strakonicích. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením k DS, a to ve výši 12.500 ,- Kč 

s DPH .  

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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6) Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2018 

Usnesení č. 4614/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2018 
 

7) Pan Bc. Jaroslav Šmolík, Maja servis, podnikající na adrese Písecká 1318, Strakonice, 

IČ 73482609, DIČ CZ6904241696 – žádost o pronájem prodejního stánku za účelem 

reklamy – vyhlášení záměru 

- žádost o pronájem prodejního stánku - Mikulovská Viktorie I. s.r.o., Pod Platanem 

275/12, 692 01 Mikulov, IČ 022 03 413, DIČ CZ02203413 

Usnesení č. 4615/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy na pronájem prodejního stánku číslo 8 včetně pozemku pod markýzou, 

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

se na tržnici u kostela sv. Markéty. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 30 dnů s panem Bc. Jaroslav Šmolíkem, Maja 

servis, podnikající na adrese Písecká 1318, Strakonice, IČ 73482609, DIČ CZ6904241696, za 

účelem propagace předmětné firmy, za cenu nájmu 1.000 Kč po celou dobu nájmu + aktuální 

sazba DPH.  

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.  

III. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 8, včetně pozemku pod markýzou, 

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

jeho provozování k reklamním účelům.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s týdenní výpovědní lhůtou.  

IV. Souhlasí 

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

části pozemku p.č.st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 25 m2. 

Nájemní smlouva bude uzavřena se společností Mikulovská Viktorie I. s.r.o., Pod Platanem 

275/12, 692 01 Mikulov, IČ 022 03 413, DIČ CZ02203413 za účelem zřízení vinotéky. Cena 

nájmu činí 4.500 Kč měsíčně + aktuální sazba DPH + náklady na služby a energie dle 

poměrových měřidel.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců, s automatickým prodlužováním, a to v 

případě, že nájemce plní řádně povinnosti nájemce stanovené v předmětné smlouvě.  

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

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

vody, kdy nájemce prodejního stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o 

něj pečovat.  

Dále je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného pro veřejnost 

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

právo toto sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat. 
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Nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou.  

Výše 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.  

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

smluvní pokuta 15.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu. V případě 

prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než 1 měsíc, činí výpovědní lhůta 1 

měsíc. 

V. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

8) Žádost o pronájem NP – p. Michal Frček 

Usnesení č. 4616/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem tělocvičny o výměře 632 m2 a boxárny o výměře 65 m2            

v areálu bývalé ZŠ, v budově  Lidická 193 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 228 v k.ú. Strakonice. 

 

9) Žádost Divadelního souboru Čelakovský Strakonice, Mírová 831, Strakonice 

Usnesení č. 4617/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů v objektu  Husova 380 ve Strakonicích, 

na poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o 4 místnosti o výměrách á 18 m2 ve 

2. nadz. podl. budovy. 

 

10) Vyhlášení záměru na pronájem plochy pro umístění automatu 

Usnesení č. 4618/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem plochy pro umístění automatu na hračky o výměře 1 m2 

v objektu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305, Strakonice, na poz. p.č. st. 2177 v k.ú. 

Strakonice. 

 

11) 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 vozovky silnice I/4 ulice Písecká ve Strakonicích 

Usnesení č. 4619/2018 (96/1,96/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s řešením uzavírky, objížďky v zastavěném území města a s vedením objízdných tras po 

místních komunikacích města pro stavbu: „I/22 Strakonice“ – v části vozovky silnice I/4 ulice 

Písecká ve Strakonicích nazvaným „Fáze 0 upravená“. 

Konkrétně se jedná o částečnou uzavírku silnice I/4 (Písecká) s uzavřením vedlejší větve 

křižovatky s MK Raisova a II/173 Lidická současně a objížďku pracovního místa zastavěným 

územím města Strakonice, včetně místních komunikací města Strakonice Raisova a Ellerova 

(dle situace dopravně inženýrského opatření č. 32, 30 FÁZE 0 upravená). Důvodem opravy je 

provedení opravy pravé poloviny vozovky silnice I/4 ulice Písecké ve Strakonicích ve směru 
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staničení silnice (směr od Prahy) v úseku od budovy Jihospolu podél křižovatky s vedlejší 

silnicí II/173 ulicí Lidickou k začátku mostu přes řeku Otavu ev. č. 4-045. Požadovaný termín 

uzavírky zhotovitelem stavby je od 20.3.2018 do 16.6.2018. 

Provoz v místě uzavírky bude v denní době v předběžně dohodnutém času od 6:00 do 17:00 

hod. řízen ručně vyčleněnými pracovníky, v noční době v předběžně dohodnutém času od 17:00 

do 6:00 hod. semafory. 

Souhlas je podmíněn: 

- dodržením dokončení stavby „I/22 Strakonice“ v plánovaném termínu dle smlouvy o dílo č. 

2017-00071 a dle schváleného HMG. Definitivní termíny této a následujících fází uzavírek 

budou projednány s odborem dopravy MěÚ Strakonice. 

- vzhledem k tomu, že oproti původnímu řešení, kde neměly být objízdné trasy po MK města 

Strakonice a které bylo rovněž veřejně prezentováno, jsou v předkládaném návrhu řešeny 

objízdné trasy, také po MK města Strakonice (Raisova ul., Ellerova), bude před uzavřením 

silnice I/4 (Písecká) proveden pasport celé ulice Raisova, Ellerova a po skončení objížďky další 

pasport těchto ulic a místa, která budou poškozena, budou opravena. Pasport ulic provede 

autorský dozor firma ZESA s.r.o. Č. Budějovice, resp. v zastoupení firma ESLAB s.r.o., Č. 

Budějovice, v předstihu před uzavírkou silnice I/4 (Písecká) a druhý pasport po skončení této 

objížďky (obdobná podmínka jako u předchozí uzavírky v části zhotovení kanalizačního a 

vodovodního řadu v silnici II/173 ul. Radomyšlská od 12.2.2018 do 19.3.2018 – viz usnesení 

RM Strakonice č. 4523/2018 ze dne 7.2.2018). 

- zprovoznění provizorní lávky pro pěší mezi ul. Lidická a mezi autoservisem Šrachta a zajištění 

bezpečné provizorní trasy pro pěší ve směru Lidická - Písecká.  

 

12) Žádost o sjezd z pozemku p.č. dle KN  44/2 přes pozemek p.č. dle KN 44/7 vše v k.ú. 

Přední Ptákovice (v majetku žadatelů) na místní komunikaci ul. Trachtova pozemek p.č. 

dle KN 641 vše v k.ú. Přední Ptákovice (v majetku města Strakonice) 

Žadatel: Ing. Michaela Šperlová a Ing. Radek Pešek, 

Usnesení č. 4620/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

se zřízením sjezdu z pozemku p.č. dle KN  44/2 přes pozemek p.č. dle KN 44/7, vše v k.ú. 

Přední Ptákovice (v majetku žadatelů), na místní komunikaci ul. Trachtova pozemek p.č. dle 

KN 641 vše v k.ú. Přední Ptákovice (v majetku města Strakonice) dle přílohy. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, odboru dopravy a Policie ČR. 

 

13) Protierozní a protipovodňová opatření Přední Ptákovice – Projektová dokumentace – 

dodatek č.1 

Usnesení č. 4621/2018 (96/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č.1 k smlouvě o dílo v souvislosti s tvorbou prováděcí projektové 

dokumentace stavby: „Protierozní a protipovodňová opatření Přední Ptákovice“ se společností 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, Praha 5. Předmětem dodatku je tvorba 

prováděcí projektové dokumentace stavebního objektu SO-01 v termínu plnění do 31.3.2018. 

Dále je předmětem plnění dodatku č.1 snížení celkové ceny dílo o 34.000,- Kč bez DPH dle 

přílohy. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č.1  
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1) Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. 

etapa: šatny 

Usnesení č. 4622/2018 (96/1a)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí a přístavba 

bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. etapa: šatny“ v zjednodušeném podlimitním 

řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zaslat 

výzvu k podání nabídky těmto dodavatelům: 

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 453 57 269 

Casta a.s., Pražská 467, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 251 70 058 

KOČÍ a.s., K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek, IČ: 466 83 046 

PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 472 39 743 

SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 786 

II. Rozhodla 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH. 

III. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 

„Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. etapa: 

šatny“. 

IV. Jmenuje 

členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 

hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. člen Ing. Jana Narovcová 

3. člen Ing. Lukáš Srb 

4. člen Ing. Oldřich Švehla 

5. člen JUDr. Jindřich Kotrch, CORPORIN s.r.o. 

 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v  

 

zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Josef Štrébl  

2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

3. náhradník Jaroslav Houska 

4. náhradník Ing. Jan Blahout 

5. náhradník Mgr. Miroslav Vadlejch, CORPORIN s.r.o. 

 

Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich 

náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou hlasů 

přítomných členů. 

V. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné  

zakázky.  

VI. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky. 

 

2) Průmyslová zóna Hajská  
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Usnesení č. 4623/2018 (96/1a)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí   

informace z veřejně přístupných rejstříků o závazcích společnosti Lamela Electric, a.s., IČ  

45357439, se sídlem Sušice, Vodní 147, okres Klatovy, PSČ 342 01.  

II. Ukládá  

majetkovému odboru  zaslat společnosti Lamela Electric a.s. výzvu, aby informovala město 

ohledně své majetkové a provozní situaci a aby se vyjádřila, zda je schopna řádně a včas plnit 

své závazky, a své sdělení doručila na MěÚ Strakonice nejpozději do 20.3.2018.   

 

3) Kooperativa, Vienna Insurance group, a.s., IČ. 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 

665/21 – uzavření pojistné smlouvy   

Usnesení č. 4624/2018 (96/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením pojistné smlouvy mezi městem Strakonice a pojišťovnou Kooperativa, Vienna 

Insurance group, a.s., IČ. 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,   jejímž předmětem je 

pojištění výstavy pod názvem „PROFESE SCÉNOGRAF, kresby, malby, makety z Národního 

muzea“, která se uskuteční  ve dnech od 6.3.2018 do 31.3.2018 v Maltézském sále hradu 

Strakonice. Rozsah pojištění je sdružený živel, odcizení a vandalismus a výše pojistného na 

sjednanou dobu činí 4 995,-Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

2. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 4625/2018 (96/2)  

Rada města po projednání 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01 Strakonice 

      od pí Jaroslavy Přikrylové 

      peněžní dar v celkové výši 15 000 Kč 

II. Ukládá 

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

 Stavebně-technické posouzení Azylového domu a Noclehárny pro osoby bez 

přístřeší (Budovatelská 613, 386 01  Strakonice) 

Usnesení č. 4626/2018 (96/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

důvodovou zprávu ohledně Stavebně-technického posouzení Azylového domu a Noclehárny 

pro osoby bez přístřeší (Budovatelská 613, 386 01  Strakonice). 

 

3. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2017 

Usnesení č. 4627/2018 (96/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
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účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2017:  

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 

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

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 

Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 

Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 

II. Sepisuje 

protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2017  dle § 11 vyhlášky 

220/2013 Sb. 

 

 Finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2017  

Usnesení č. 4628/2018 (96/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice za rok 2017 dle 

předloženého návrhu. 

II.  Schvaluje  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2017 a jejich  převedení do 

rezervních fondů organizací   

odvod nevyčerpaných účelově určených prostředků příspěvkových organizací do  rozpočtu  

zřizovatele 

STARZ Strakonice  použije nedočerpané účelové prostředky na úhradu ztráty roku 2017 

MěKS Strakonice vrátí nevyčerpané účelové prostředky z rezervního fondu organizace 

Příspěvková organizace 
Výsledek 

hospodaření 

Rozdělení 

výsledku 

hospodaření 

Vyúčtování 

účel.prostředků   

(energie, odpisy, nájmy, 

zabezpečení MŠ) 

Rezervní fond 
Vratka 

zřizovateli  

Úhrada 

ztráty roku 

2017 

MŠ Čtyřlístek, Strakonice, 

Holečkova 410 
13 827,21 13 827,21 48 914,00   

MŠ Strakonice, Lidická 625 80 330,77 80 330,77 
499 

958,00 
  

MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 

353 

34 201,55 34 201,55 
154 

487,00 
  

  

z toho fond na 

údržbu 

majetku         

26 000,00 

    

MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 18 370,72 18 370,72 11 086,00   
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MŠ Strakonice, Šumavská 264 63 050,37 63 050,37 43 898,00   

ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, 

Jezerní 1280  
13 216,68 13 216,68 

560 

118,52 
  

ZŠ Strakonice, Dukelská 166 75 796,24 75 796,24 
426 

616,00 
  

ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z 

Poděbrad 882 
16 933,17 16 933,17 

122 

104,20 
  

ZŠ Povážská Strakonice 0,00 0,00 
125 

256,00 
  

MěKS Strakonice 12 213,05 12 213,05 21 477,92   

MěÚSS Strakonice 
1 946 

223,40 
1 946 223,40     

STARZ Strakonice -206 139,79     76 197,00 

Šmidingerova  knihovna Strakonice 12 903,64 12 903,64     

Celkem 
2 080 

927,01 
2 287 066,80 

2 013 

915,64 
76 197,00 

     

 Odpisové plány příspěvkových organizací 

Usnesení č. 4629/2018 (96/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

 odpisové plány na r. 2018 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice 

- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 

- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 

- ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 

- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 

- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 

- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 

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

- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 

 aktualizaci odpisového plánu na r. 2017 příspěvkové organizace Městské kulturní 

středisko, Mírová 831, Strakonice 

 

Odešel p. Christelbauer 

 

 Darovací smlouva – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., RO č. 11 

Usnesení č. 4630/2018 (96/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 

386 00  Strakonice, IČ: 00251810 a obdarovaným spolkem Babybox pro odložené děti – 

STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00  Praha 10 – Hájek, IČ 27006891, jejímž 
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předmětem je finanční dar ve výši 10.000,-Kč, který je určený na podporu výměny původního 

babyboxu pro odložené děti ve Strakonicích. 

II. Schvaluje 

RO  č. 11  ve výši  10.000,-Kč 

Poskytnutí finančního daru spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. se sídlem 

Pod Oborou 88, Praha 10 – Hájek  na podporu výměny původního babyboxu pro odložené děti 

ve Strakonicích. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje:           600 – 3599 – 5222 

   financování:         0000 – 8115 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 

 

Přišel p. Christelbauer 

 

4. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Zápis z 25. jednání komise pro sport ze dne 19. 2. 2018 

Usnesení č. 4631/2018 (96/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 25. jednání komise pro sport ze dne 19. 2. 2018. 

II. Souhlasí  

se snížením ceny nájemného za hřiště na sportovním areálu Na Sídlišti pro 2. ročník 

mezinárodního brankářského kempu pořádaného Jiřím Prokešem, v termínu 30. 6.-2. 7. 2018 

ve výši 5.000,-Kč.  

III. Ukládá 

řediteli STARZ Strakonice upravit ceníky pro bezplatné užívání sportovního areálu Na 

Muškách v kategorii dětí a mládeže do 18 let.  

IV. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace ve výši 10 000 Kč Romanu Šejnovi, reprezentujícímu Denní 

stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, MěÚSS Strakonice, na pořízení 

tricyklu pro handicapované sportovce.   

V. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice a Romanem Šejnou,  na 

pořízení tricyklu pro handicapované sportovce.   

VI. Pověřuje 

starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu  - leden 2018  

Usnesení č. 4632/2018 (96/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.-31.1. 2018.  

 

5. MP 

 Výzva k podání nabídky na realizaci nákupu vozidla pro městskou policii  

Usnesení č. 4633/2018 (96/5)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
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zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Nákup služebního 

vozidla pro městskou policii“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 

v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 

dodavatelům: 

Autoservis Šrachta s.r.o. 

AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 

Hyundai Centrum Strakonice 

CB Auto a.s. 

AUTO KÁPL, s. r. o. 

AUTO KALNÝ s.r.o. 

HS Auto Staněk s.r.o. 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových stránkách 

města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů  

III. Jmenuje 

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 této zakázky 

V. Pověřuje 

velitele strážníků podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této 

veřejné zakázky. 

 

6. Útvar interního auditu 

 Dodatek č.15 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné 

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

Strakonice 

Usnesení č. 4634/2018 (96/6)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

cenu přepravního výkonu pro rok 2018 ve výši 39,31 Kč/km. 

II. Bere na vědomí 

předpokládanou ztrátu pro rok 2018 ve výši 8 224 632,- Kč za předpokladu ujetí 212 630 km 

pro potřeby města Strakonice, tj. 685 386,- Kč/měs. 

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu dodatku č. 15 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako 

veřejné služby na území města Strakonice. 

 

7. Odbor ŽP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili p. Mrkvička a Ing. Mrkvičková 

 Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství města 

Usnesení č. 4635/2018 (96/7)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení 

nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení poplatků za skládkování.   



13 

 

II. Nesouhlasí 

s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady města a jejich 

obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastává názor, že nové nastavení odpadové 

legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného 

po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi s městy. 

ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.         

III. Ukládá 

odboru životního prostředí předložit materiál k projednání v zastupitelstvu města     

 

 Optimalizace kontejnerových stání 

Usnesení č. 4636/2018 (96/7)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s předloženými návrhy optimalizace kontejnerových stání pro přípravu realizace 

polopodzemních kontejnerů v rámci 1. a 2. etapy     

II. Ukládá 

majetkovému odboru zajistit zpracování potřebné dokumentace, včetně vydání územního 

souhlasu pro realizaci 1. etapy, do 30.6.2018.  

Technické otázky související s rozsahem, kapacitou a technickým provedením budou ve fázi 

projekční přípravy průběžně konzultovány s odborem životního prostředí.    

 

8. STARZ 

 Navržená řešení k odstranění nedostatků vzešlých z jednání komise pro sport 

včetně předpokládaných finančních prostředků 

Usnesení č. 4637/2018 (96/8)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí: 
návrh řešení na odstranění nedostatků vzešlých z jednání komise pro sport města Strakonice 

II. Ukládá 
řediteli STARZu realizovat navržená řešení u části zjištěných nedostatků krytých rozpočtem 

STARZu  na 2018. Na zbytek navržených opatření požádat MÚ o dodatečné finanční krytí 

k realizaci, případně je etapově zařadit k realizaci v následujících letech. 

 

9. Odbor dopravy 

 Zápis z 21. jednání dopravní komise města Strakonice dne 13.2.2018  

Usnesení č. 4638/2018 (96/9)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 21. jednání  dopravní komise konané dne 13.2.2018. 

 

10. Starosta 

 p. F.K. Ladislav – Dopis : Plánované  otevření propojky mezi OD Kaufland a 

ulicí Mírova ve Strakonicích 

Usnesení č. 4639/2018 (96/10)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dopis pana F.K. Ladislava týkající se plánovaného otevření propojky mezi OD Kaufland a ulicí 

Mírova ve Strakonicích. 

II. Předává 

dopis k řešení a k možné další realizaci zmíněné propojky odboru dopravy MěÚ Strakonice. 
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 Vlajka pro Tibet 

Usnesení č. 4640/2018 (96/10a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2018 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) u 

příležitosti 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 

II. Ukládá 

odboru informatiky a provozu – oddělení správnímu vyvěsit vlajku. 

 

 25. protiletadlový raketový pluk – žádost o bezplatné užívání prostor II. nádvoří  

Strakonického hradu 

Usnesení č. 4641/2018 (96/10a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s bezplatným užíváním prostor II. nádvoří Strakonického hradu v rámci dvou výstav s názvy   

„100 let raket“ a „Tobrucké krysy“, které budou postupně realizovány v období duben až srpen 

2018 na II. nádvoří Strakonického hradu. Výstavu pořádá 25. protiletadlový raketový pluk ve 

spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice. 

II. Ukládá 

řediteli MěKS Strakonice smluvně ošetřit výše uvedený právní vztah. 

 

11. MěKS 

 Souhlas s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice  

Usnesení č. 4642/2018 (96/11)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s čerpáním z investičního fondu MěKS Strakonice na níže uvedené položky: 

20.02.2017  č. dokl.  170289  Reprobox KV2 ES 1.0 - 1 kus čerpání IF 49 500,00  

27.02.2017 č. dokl.  170265  Reprobox KV2, ES 1.0 - 1 kus čerpání IF 49 500,00  

06.03.2017  č. dokl.  170275  Zesilovač EPACK 2500 – 1 kus  čerpání IF 49 500,00  

20.03.2017  č. dokl.  170282   Zesilovač KV2 Epack 2500 - 1 kus čerpání IF 49 500,00  

31.03.2017 č. dokl.   170266   Reprobox KV2, ES 1.8 - 1 kus čerpání IF 49 500,00  

01.04.2017  č. dokl.  170270   Reprobox KV2, ES 1.8 – 1 kus čerpání IF 49 500,00  

11.05.2017  č. dokl.  170428   Reprobox KV2, EX 12 - 1 kus čerpání IF 46 000,00  

11.05.2017 č. dokl.   170429   Reprobox KV2, EX 12 - 1 kus čerpání IF 46 000,00  

21.07.2017 č. dokl.   220   Prodejní stůl MIC 44 078,18 

31.07.2017  č. dokl.  400   TZH interiér IC – čerpání  IF 353 293,19  

31.07.2017  č. dokl.  400   Nábytek IC (soubor) - čerpání IF 105 092,40  

31.07.2017  č. dokl.  400   Paravan IC - čerpání IF 43 095,12 

Mixpult Soundcraft VI 2000   Bude čerpáno z IF po vystavení faktury   698 170,-  

 

 Žádost o příspěvek na dopravu – 5. sportovní hry seniorů 5.6.2018 – RO č.12  

Usnesení č. 4643/2018 (96/11)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s poskytnutím příspěvku Městskému kulturnímu středisku Strakonice – Infocentru pro seniory, 

ve výši 10.000,-Kč na autobus pro seniory,  kteří budou reprezentovat město Strakonice na         

5. sportovních hrách seniorů v Českých Budějovicích (pět družstev se čtyřmi členy). Navýšení 

příspěvku na provoz bude kryto použitím prostředků minulých let. 
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12. TS Strakonice s.r.o.   

 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2018: rekonstrukce bytu 

V Ráji 767, Strakonice 

Usnesení č. 4644/2018 (96/12)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s realizací nejnutnějších oprav bytu V Ráji 767, č. 1,o velikosti 1+1 spočívajících 

v rekonstrukci el. instalací, oprava omítek, vybílení, položení dlažby a obkladů v kuchyni. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství realizovat opravy, které budou 

hrazeny z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 

 

13. Česká pošta, Podskalská 601, Strakonice – dočasné uzavření pošty Strakonice 3 

Usnesení č. 4645/2018  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

dopis České pošty, Podskalská 601, Strakonice týkající se dočasného uzavření pošty Strakonice 

3 ve dnech od 10.3.2018- 11.3.2018 z provozních důvodů. 

 

14. CHSH Kališ a Partners s.r.o., advokátní kancelář Praha 

Usnesení č. 4646/2018  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o poskytování právních služeb 

č. 2015-00312 uzavřené mezi městem Strakonice a CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní 

kancelář, IČ 294 16 680, se sídlem Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, na Široký Partners 

s.r.o., advokátní kancelář, IČ 069 17 381, se sídlem Vodičkova 7140/31, Nové Město, 110 00 

Praha 1. 

II.Pověřuje  

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička       Josef Štrébl 

starosta         místostarosta  


