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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  97. jednání Rady města Strakonice 

konaného 21. 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. Starosta 

 pan Jan Holub – žádost o odklad exekuce 

                                                                                                   Usnesení č. 4647/2018  

 Paní Renata Dolejšková, Ant. Janouška 29, 370 08 České Budějovice, IČ: 49015044   – 

profesionální letecká a obrazová fotografie – cenová nabídka leteckých snímků města 

Strakonice a jeho okolí 

                                                                                                   Usnesení č. 4648/2018  

 Stifterův pošumavský železniční spolek – žádost o podporu Oslav 125. výročí 

železniční tratě Strakonice – Vimperk, p. Vladislav Šlégr – jednatel správní rady spolku. 

                                                                                                   Usnesení č. 4649/2018  

2. Finanční odbor 

 Rozpočtové opatření  č. 13 – 20 

                                                                                 Usnesení č. 4650/2018  

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2018 ze dne 05.02.2018 

                                                                                                   Usnesení č. 4651/2018  

 Rozpočtové opatření  č. 21 – 22, navýšení limitu na platy – Šmid. knihovna 

                                                                                                   Usnesení č. 4652/2018  

3. Odbor ŽP 

 Objednávky OŽP za únor 2018 

                                                                                                  Usnesení č. 4653/2018  

4. OIP 

 Seznam objednávek  

                                                                                  Usnesení č. 4654/2018  

5. Odbor školství a CR 

 Doplnění textu k dodatku č. 1 ke smlouvám o zajištění předškolního vzdělávání ve 



2 

 

školském obvodu spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice 

                                                                                Usnesení č. 4655/2018  

 Zápis z 27. jednání komise pro kulturu ze dne 6. 3. 2018 

                                                                              Usnesení č. 4656/2018  

 Uzavření smlouvy o dílo na vypracování demografické studie 

                                                                                 Usnesení č. 4657/2018  

 Zápis z 26. jednání komise pro sport ze dne 6. 3. 2018 

                                                                             Usnesení č. 4658/2018  

6. MěÚSS 

 Nové vymezení cílové skupiny uživatelů Azylového domu 

                                                                              Usnesení č. 4659/2018  

7. Odbor rozvoje 

 Přehled plánovaných instalací herních prvků v roce 2018 

                                                                                    Usnesení č. 4660/2018 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 

                                                                                        Usnesení č. 4661/2018 

 Podněty k pořízení změny regulačního plánu Za Stínadly 

                                                                                    (Odloženo) 

 Projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“ - podání žádosti o 

dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

                                                                                        Usnesení č. 4662/2018 

 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08018591 (Sml. 2010 - 00308) o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – projekt Strakonice – intenzifikace 

ČOV a doplnění kanalizace 

                                                                                   Usnesení č. 4663/2018  

 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2018 

                                                                                  Usnesení č. 4664/2018  

 Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2018 – stav k 28. 2. 2018    

                                                                                   Usnesení č. 4665/2018  

8. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                            Usnesení č. 4666/2018 – č. 4716/2018 

 

97. 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. Starosta 

 pan Jan Holub– žádost o odklad exekuce 

Usnesení č. 4647/2018 (97/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s vedeným exekučním řízením na nepeněžní povinnost – odstranění rozestavěné 

stavby „Rekreační chata“ včetně vyvážející jímky, tlakové nádrže na propan a přípojek na 

pozemku parc. č. 105/8 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, dle rozhodnutí MěÚ 

Strakonice č.j.MUST/034416/2014/SÚ/pře ze dne 3.9.2014, aby soudní exekutor JUDr. 

Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, byl požádán o posečkání s provedením exekuce 

do 31.12.2019. 



3 

 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem žádosti o posečkání s provedením exekuce. 
 

 Paní Renata Dolejšková, Ant. Janouška 29, 370 08 České Budějovice, IČ: 49015044  

– profesionální letecká a obrazová fotografie – cenová nabídka leteckých snímků 

města Strakonice a jeho okolí 

Usnesení č. 4648/2018 (97/5a)  

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí 

cenovou nabídku leteckých snímků města Strakonice a jeho okolí od pí Renaty Dolejškové, 

bytem Ant. Janouška 29, 370 08 České Budějovice, IČ: 49015044. 

II. Souhlasí 

se zakoupením digitálních formátů snímků (CD-rom, včetně autorských práv) za cenu 8.000,-

Kč vč. DPH a s uzavřením příslušné licenční smlouvy s pí Renatou Dolejškovou, bytem Ant. 

Janouška 29, 370 08 České Budějovice, IČ: 49015044. U digitálního formátu snímků se jedná 

o 20 náhledů na město Strakonice + okolí v maximálním rozlišení snímků včetně následného 

postoupení autorských práv.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem výše uvedené licenční smlouvy  
 

 Stifterův pošumavský železniční spolek – žádost o podporu Oslav 125. výročí 

železniční tratě Strakonice – Vimperk, p. Vladislav Šlégr – jednatel správní rady 

spolku. 

Usnesení č. 4649/2018 (97/5a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s mediální podporou akce „Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice – Vimperk, která se 

uskuteční 9. června 2018. 
 

2. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtové opatření  č. 13 – 20 

Usnesení č. 4650/2018 (97/4)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 13  ve výši  6.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na finanční odměny pro vítěze soutěže 

Strakonice kvetou. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje:           204 – 3399 – 5194 

   financování:         0000 – 8115 

RO  č. 14  ve výši  47.000 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na financování projektu „Historie Prahy 

z hladiny Vltavy“. Jedná se o výlet do Prahy spojený s prohlídkou ZOO a plavbou po Vltavě, 

který bude odměnou pro 80 žáků čtvrtých a pátých tříd základních škol zřizovaných městem 

Strakonice, vybraných řediteli základních škol dle předem určených kritérií (prospěch, chování, 

práce ve prospěch školy, výborné umístění v olympiádách, atd.). Realizace projektu byla 

schválena RM dne 20.12.2017 usnesením č. 4348/2017. Rozpočtové opatření bude kryto 

použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje:           1333 – 3119 – xxxx 

   financování:           0000 – 8115 

RO  č. 15  ve výši  81.000 Kč 
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Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na vypracování demografické studie 

(viz. materiál OŠCR k projednání v RM dne 21.03.2018 č. 97/07, bod č. 3). Rozpočtové 

opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje:           1333 – 3119 – xxxx 

   financování:           0000 – 8115 

RO  č. 16  ve výši  497.032 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 na realizaci projektu v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 

Rozpočtová skladba - příjmy:           1312 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje:           1312 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 17  ve výši  176.800,80 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 na realizaci projektu v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 

Rozpočtová skladba - příjmy:           1307 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje:           1307 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 18  ve výši  39.525.000 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav sociálních 

služeb  na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018. 

Rozpočtová skladba - příjmy:           1230 – 0000 – 4122 – ÚZ 13 305 

   výdaje:           1230 – xxxx – 5336 – ÚZ 13 305 

RO  č. 19  ve výši  223.038,80 Kč 

Dokrytí nákladů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci finančního 

vypořádání za rok 2017. O uvedenou částku budou navýšeny výdaje na volby v roce 2018. 

Rozpočtová skladba - příjmy:             99 – 6402 – 2222 – ÚZ 98 071 

   výdaje:             99 – xxxx – xxxx – ÚZ xx xxx 

RO  č. 20  ve výši  75.327 Kč 

Dokrytí nákladů na přípravnou fázi na volbu prezidenta ČR v rámci finančního vypořádání 

za rok 2017. O uvedenou částku budou navýšeny výdaje na volby v roce 2018. 

Rozpočtová skladba - příjmy:             99 – 6402 – 2222 – ÚZ 98 008 

   výdaje:             99 – xxxx – xxxx – ÚZ xx xxx 
 

 Finanční výbor – Zápis č. 1/2018 ze dne 05.02.2018 

Usnesení č. 4651/2018 (97/4)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 1/2018 ze dne 05.02.2018. 

 

 Rozpočtové opatření  č. 21 – 22, navýšení limitu na platy – Šmid. knihovna 

Usnesení č. 4652/2018 (97/4)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 21  ve výši  198.524,80 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou organizaci 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 na realizaci projektu v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %. 

Rozpočtová skladba - příjmy:           1310 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje:           1310 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 22  ve výši  1.897.000 Kč 
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Neinvestiční dotace pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice, IČO 70884552 na zajištění 

Programu podpory výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2018. 

rozpočtová skladba: příjmy:  1090 – 0000 – 4122 – ÚZ 744 

   výdaje:  1090 – 3314 – 5336 – ÚZ 744  

II. Souhlasí 

s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna 

Strakonice v souladu s účelovou dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2018 

o částku 120 tis. Kč na celkovou výši 6.830 tis. Kč na rok 2018. Při  schvalování limitu na rok 

2018 se vycházelo z částky stanovené pro   r. 2017, kdy na platy byla z dotace vyčleněna částka 

730 tis. Kč,  skutečná výše prostředků na platy pracovnic zajišťující regionální funkce knihoven 

v roce 2018 činí 850 tis. Kč.  

 

Odešel Ing. Moučka 

 

3. Odbor ŽP 

 Objednávky OŽP za únor 2018 

Usnesení č. 4653/2018 (97/6)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

seznam objednávek odboru životního prostředí za únor 2018. 

 

Přišel Ing. Moučka 

 

4. OIP 

 Seznam objednávek  

Usnesení č. 4654/2018 (97/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

seznam objednávek odboru informatiky a provozu za únor 2018. 
 

5. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Doplnění textu k dodatku č. 1 ke smlouvám o zajištění předškolního vzdělávání ve 

školském obvodu spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice 

Usnesení č. 4655/2018 (97/7)  

Rada města po projednání 

I. Doplňuje 

text dodatku č. 1 ke smlouvám o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu 

spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice s obcemi Drachkov, Droužetice, Jinín, 

Libětice, Miloňovice, Mutěnice, Nebřehovice, Pracejovice, Přední Zborovice, Radošovice, 

Rovná, Slaník, Sousedovice, Třebohostice, Únice, jehož uzavření bylo schváleno usnesením 

RM č. 4598/2018 ze dne 21.2.2018, o ustanovení upravující předkládání vyúčtování dle počtu 

dětí za jednotlivé měsíce uplynulého kalendářního roku zařazených do mateřských škol 

zřizovaných městem Strakonice příslušné obci. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem těchto dodatků v předloženém znění. 
 



6 

 

 Zápis z 27. jednání komise pro kulturu ze dne 6. 3. 2018 

Usnesení č. 4656/2018 (97/7)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

zápis z 27. jednání komise pro kulturu ze dne 6. 3. 2018, hodnotící komise Dotačního programu 

města Strakonice na podporu kultury v roce 2018 opatření 1 – Podpora celoroční činnosti 

v oblasti kultury, opatření 2 – Podpora jednorázových kulturních akcí a projektů.  

II. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč Skupině historického šermu Vendetta,  

z. s., Šumavská 252, 386 01 Strakonice, IČO: 27014762 na nájemné a energie, nákup a výrobu 

obuvi, kostýmů, zbraní a rekvizit, cestovní náhrady, propagaci a poplatky.  

III. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 10 000 Kč Jiřímu Záhorskému, Dřešín 61, 387 19 

Čestice, IČO: 47257954 na úhradu energií, propagaci, údržbu a obnovu krojů, nástrojů, 

aparatury a zabezpečení zkoušek. 

IV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 25 000 Kč Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 386 01 

Strakonice, IČO: 65053800 na náklady na pojištění, pronájem šatny, nákup a obnovu krojového 

vybavení a pořízení rekvizit, dopravu na vystoupení, pořízení a údržbu hudebních nástrojů. 

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 15 000 Kč Loutkové scéně Radost Strakonice, z. s., 

Kosmonautů 1266, 386 01 Strakonice, IČO: 60829206 na realizaci nové pohádky, doplnění 

technického zázemí a propagační materiál. 

VI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 40 000 Kč Rodinnému centru Beruška Strakonice,  

z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na energie a propagaci projektu 

,,Zaměstnaní rodiče, spokojené děti".  

VII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 3 000 Kč Jednotě Karla Havlíčka Borovského, Arch. 

Dubského 977, 386 01 Strakonice, IČO: 02367246 na cestovné, poštovné, nájemné, květiny, 

kancelářské potřeby, tisk, materiál pro dokumentaci, fotodokumentaci, propagaci, letáky a 

pohřebné členů KHB.  

VIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 25 000 Kč CTS Sluníčko, Tržní 815, 386 01 

Strakonice, IČO: 22871365 na nájemné, energie, ušití nových kostýmů, propagaci, vybavení 

zkušebny, honoráře pro účinkující a kancelářské potřeby. 

IX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 28 000 Kč Osm a půl opice, z. s., Zeyerovo nábřeží 

262, 386 01 Strakonice, IČO: 22881646 na nájemné a provoz zkušebny, pořízení nových 

kostýmů, startovné na soutěžích a přehlídkách a služby externích lektorů. 

X. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 50 000 Kč Martině Vondráčkové, Bavorova 27,                                    

IČO: 76440907 na ušití tanečních kostýmů, startovné na soutěže, nájemné pro taneční studio 

RM Dance. 

XI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 40 000 Kč Prácheňskému souboru písní a tanců 

Strakonice, Mírová 932, 386 01 Strakonice, IČO: 60650427 na materiální vybavení, pořízení a 

obnovu lidových krojů, pořízení a opravu hudebních nástrojů a úhradu dopravy na vystoupení. 
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XII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 27 500 Kč Římskokatolické farnosti Strakonice,  

Bavorova 30, 386 01 Strakonice, IČO: 65016963 na pořízení kytary a rytmických nástrojů pro 

potřeby Dětské scholy, reprobeden s příslušenstvím. 

XIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 26 000 Kč Divadelnímu souboru Čelakovský 

Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO: 62519751 na výdaje na premiérové vedení 

nových a stávajících inscenací, autorská práva, kulisy, rekvizity, cestovné, nocležné, provozní 

náklady. 

XIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč Spolku historického šermu Markýz ze 

Strakonic, Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 26525208 na úhradu energií, nájemné, opravu a 

pořizování zbraní, kostýmů, střelného prachu a dopravu. 

XV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, 

Máchova 174, 386 01 Strakonice, IČO: 60090031 na náklady na dopravu na soutěže a 

vystoupení, na soustředění sboru, na pronájem sálu (Jarní rozezpívání, Vánoční koncerty).  

XVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč Františku Klečkovi, Čelakovského 935, 

386 01 Strakonice, IČO: 73493686 na pronájem zkušebny, vydání vzpomínkového CD, honorář 

hosta oslavy 40 let založení kapely, moderátora, plakáty pro kapelu Šafrán.  

XVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 30 000 Kč Mladé dudácké muzice, z. s., Sokolovská 

983, 386 01 Strakonice, IČO: 22728287 na údržbu a obnovu krojového inventáře a souborového 

instrumentáře a dopravu.  

XVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 20 000 Kč Taneční skupině Rozálie Strakonice,                                   

Tržní 1152, 386 01 Strakonice, IČO: 26992019 na nájemné, taneční semináře a soustředění, 

obnovu a doplnění tanečních kostýmů.  

XIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 

Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 67151647 na pronájem restaurace Na 

Myslivně, hudební program, výzdobu, materiální zajištění akce, nákup pohonných hmot při 

akci Dětský maškarní rej dne 18. 2. 2018. 

XX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů 

Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO: 63293234 na medaile s logem PO očima 

dětí, ceny a propagační materiály s logy 112 a 150.   

XXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 080 Kč Rodinnému centru Beruška Strakonice,  

z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 27006107 na materiální zabezpečení akce, odměny 

pro soutěžící děti, kulturní program - honoráře účinkujícím, propagaci akce Vynášení Moreny 

dne 16. 3. 2018.   

XXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Osm a půl opice, z. s., Zeyerovo nábřeží 

262, 386 01 Strakonice, IČO: 22881646 na honoráře účinkujících, dopravu, náklady na 

propagaci a ceny pro děti při akci Westernový den 12. 6. 2018 v Habeši.  



8 

 

XXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Karlu Vlasovi, na úhradu hudební 

produkce a tanečního vystoupení při akci Habešský bál dne 16. 2. 2018.   

XXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčku, Tržní 815, 386 01 

Strakonice, IČO: 22871365 na ceny, honoráře, propagaci, kancelářské potřeby, materiál na 

výzdobu a reklamu při akci Dance show ve dnech 15.-17. 6. 2018.   

XXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2)  ve výši 5 600 Kč Anetě Kunešové, na honoráře účinkujících 

a skupiny zajišťující kulturní program, pronájem skákacího hradu, ceny pro děti a propagaci při 

akci Dětský den v Hajské dne 26. 5. 2018. 

XXVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2)  ve výši 1 470 Kč Anetě Kunešové, na palivové dřevo a 

májový strom, krepový papír a folie při akci Májka v Hajské dne 30. 4. 2018. 

XXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 210 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice, 

Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na pronájem a služby v MěDK Strakonice při akci 

Večer tanečního oboru ZUŠ Strakonice dne 10. 5. 2018. 

XXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole Strakonice, 

Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 60650745 na pronájem a služby v MěDK Strakonicích při 

akci Květnový koncert ZUŠ Strakonice dne 17. 5. 2018.  

XXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 1 400 Kč Ivetě Homolkové, na zajištění akce a ceny 

při akci Dětský karneval v Modlešovicích. 

XXX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 000 Kč Ivetě Homolkové, na zajištění akce a ceny 

při akci Dětský den v Modlešovicích.  

XXXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 640 Kč Ivetě Homolkové, na zajištění akce Zahájení 

prázdnin v Modlešovicích. 

XXXII. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) Ivetě Homolkové, na pozornost pro ženy v obci v podobě 

květiny z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na 

podporu kultury v roce 2018.   

XXXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 28 000 Kč, tj. ve snížení výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Klubu přátel Základní umělecké školy ve 

Strakonicích, z. s., Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO: 65954688 na účastnický poplatek a 

dopravu na mezinárodní festival ,,We are singing Adriatic  2018" pro dětský pěvecký sbor Fere 

Angeli ve dnech 24.-23. 4. 2018 v Chorvatsku.   

XXXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Vondráčkové, Bavorova 27,                                    

IČO: 76440907 na dopravu na Regionální kolo mezinárodní soutěže Taneční skupina roku v 

Jindřichově Hradci dne 14. 4. 2018.   
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XXXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Vondráčkové, Bavorova 27,                                    

IČO: 76440907 na dopravu na Regionální kolo celorepublikové soutěže Czech dance tour v 

Jindřichově Hradci dne 18. 3. 2018. 

XXXVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martině Vondráčkové, Bavorova 27,                                    

IČO: 76440907 na dopravu na mistrovství Čech soutěže Taneční skupina roku v Praze dne 21. 

a 22. dubna 2018. 

XXXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice,                                 

Bavorova 30, 386 01 Strakonice, IČO: 65016963 na redakci, grafiku a tisk brožury Sborník k 

příležitosti oslav 300. výročí svatojánského zázraku ve Strakonicích (1718-2018). 

XXXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 000 Kč Apoštolské církvi, sbor bez hranic Praha, 

Korunní 30, 386 01 Strakonice, IČO: 73632368 na pronájem sálu v Rytířském sále při akci 

Národní týden manželství dne 12. 2. 2018.  

XXXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč Veronice Karlové, na ceny pro děti, 

materiální zabezpečení akce a kulturní program při akci Dětský den v červnu na Podsrpu. 

XL. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Pavlu Vlčkovi, Tržní 1151, 386 01 

Strakonice, IČO: 13514296 na honorář kapely, propagaci, dopravu a zajištění místa akce 

(oplocení) koncert skupiny Parkán dne 28. 4. 2018.  

XLI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Pavlu Vlčkovi, Tržní 1151, 386 01 

Strakonice, IČO: 13514296 na honorář kapely, propagaci a zajištění místa akce (oplocení) 

koncert skupiny Odyssea dne 21. 7. 2018.  

XLII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Prostoru pro historii techniky, o.p.s., 

Kosmonautů 1241, 386 01 Strakonice, IČO: 28146654 na IV. ročník výstavy historických 

motocyklů a následné soutěže ,,Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou 2018", na náklady 

spojené s výrobou plakátů, startovních čísel, pronájem prostranství, propagaci akce, cestovné 

organizátorů a odtahové služby při zajištění trati soutěže, výroba ukazatelů trati, náklady na 

plakety a vítězné poháry dne 11. 8. 2018. 

XLIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Michalu Polatovi, Radomyšlská 286, 386 

01 Strakonice, IČO: 16841760 na honoráře, ubytování, propagaci a spotřební materiál při akci 

Open air dne 27. 4. 2018.  

XLIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 000 Kč Martinu Chylíkovi, Tisová 115, 386 01 

Strakonice, IČO: 46669787 na pronájem, nákup dřeva, honoráře, ceny, propagaci a spotřební 

materiál při akci Rej čarodějnic dne 30. 4. 2018 na Podskalí.  
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XLV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 28 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Michalu Polatovi, Radomyšlská 286, 386 

01 Strakonice, IČO: 16841760 na propagaci, honoráře a spotřební materiál při 10 akcích 

Hudební léto na Podskalí v měsících červen, červenec a srpen. 

XLVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Michalu Štěpánkovi, Tisová 115, 386 01 

Strakonice, IČO: 46669787 na honoráře účinkujících při akci Básníci na hrad dne 14. 7. 2018. 

XLVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 100 Kč Pavlu Zachovi, na hudební produkci při 

akci Májová zábava v Modlešovicích dne 5. 5. 2018.  

XLVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice,                                   

Tržní 1152, 386 01 Strakonice, IČO: 26992019 na dopravu, startovné a účastnické poplatky na 

Mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu dětí ve dnech 4.-6. 5. 2018 v 

Hodoníně.  

XLIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 9 800 Kč Sunshine Cabaret, z. s., Švandy dudáka 737, 

386 01 Strakonice, IČO: 22838759 na honoráře divadelníků, hudebníků, tisk a výlep plakátů, 

lektorné na tvořivé dílny při akci Park OPEN! v období květen-srpen. 

L. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 14 700 Kč Sunshine Cabaret, z. s., Švandy dudáka 

737, 386 01 Strakonice, IČO: 22838759 na autorská práva a poplatky, honorář hudebníků, tisk 

a výlep plakátů při akci Filmové léto v období květen-srpen. 

LI. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v přiloženém znění. 

LII. Souhlasí 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

LIII. Souhlasí 

s vyhlášením třetího ročníku soutěže Strakonice kvetou 2018, ve které budou finančně oceněna 

první tři místa (1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč).  

 

 Uzavření smlouvy o dílo na vypracování demografické studie 

Usnesení č. 4657/2018 (97/7)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky,  nám. W. Churchilla 4,      

130 67 Praha 3, IČ 61384399, na dodávku díla „Odborné zpracování demografické studie pro 

Strakonice a vybrané okolní obce do roku 2030“ za celkovou cenu díla 49.725 Kč bez DPH,    

tj. 60.167 Kč vč. DPH. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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 Zápis z 26. jednání komise pro sport ze dne 6. 3. 2018 

Usnesení č. 4658/2018 (97/7)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

zápis z 26. jednání komise pro sport ze dne 6. 3. 2018, hodnotící komise Dotačního programu 

města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 

2018 opatření 1- Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - 

spravovaných STARZem Strakonice, opatření 2 - Podpora na nájemné ve sportovních 

zařízeních města Strakonice pro mládež - v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem 

Strakonice, opatření 3 - Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele, 

opatření 4 - podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně), opatření 5 - Podpora 

volnočasové činnosti mládeže do 18 let (včetně),  opatření 6 - Podpora jednorázových 

sportovních a volnočasových akcí. 

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 040 000 Kč FK Junior Strakonice, z. s., 

Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného na hřištích Na 

Křemelce, Na Sídlišti, hřiště s umělým povrchem, za tělocvičnu Lidická a zimní stadion pro 

děti a mládež za období od 1. 1.  do 31. 12. 2018. 

III. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 38 400 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice,  

z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na úhradu nájemného na plavecký 

stadion pro děti a mládež za období od 1. 1.  do 31. 12. 2018.  

IV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 35 100 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice, kroužek 

mladý záchranář, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného za 

plavecký stadion pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 35 100 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice, kroužek 

potápění, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného za plavecký 

stadion pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  

VI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., 

Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného za sportovní halu STARZ 

a halu TJ ČZ pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

VII. Doporučuje ZM  

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., 

Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu nájemného v 

tělocvičně Lidická pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  

VIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 42 280 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 

Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného za tělocvičnu Lidická, hřiště s umělým 

povrchem, sportoviště Na Muškách, sportovní halu STARZ pro děti a mládež za období od 1. 

1. do 31. 12. 2018. 

IX. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši  560 000 Kč Basketbalovému klubu 

Strakonice, z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného za 

sportovní halu STARZ, popř. halu TJ ČZ pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 



12 

 

X. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 7 000 Kč Potápěčům Strakonice, o. s., Kosmonautů 

1242, 386 01 Strakonice, IČO 22662057 na úhradu nájemného za plavecký stadion  pro děti a 

mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 54 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

atletiky, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v atletických 

sektorech stadionu Na Sídlišti, házenkářskou halu pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 

12. 2018. 

XII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 10 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl volejbalu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v tělocvičně Lidická  

pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XIII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 570 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného za 

házenkářskou halu pro děti a mládež za období 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 36 000 Kč Manta-diving, p. s., Tažovická Lhota 2, 

387 16 Volenice, IČO 01300784 na úhradu nájemného za plavecký stadion pro děti a mládež 

za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XV. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., 

Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného v házenkářské hale 

a v tělocvičně Lidická pro děti a mládež za období od 1. 1.  do 31. 12. 2018. 

XVI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 138 400 Kč HC Strakonice, z. s., Na 

Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného za zimní stadion  pro 

děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XVII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko 

Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu nájemného za 

plavecký stadion  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 1) 27 000 Kč Sportovnímu klubu policie Strakonice, z. s., 

Plánkova 629, 386 01 Strakonice, IČO 15818080 na úhradu nájemného za sportovní halu v 

Máchově ul. pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 50 000 Kč FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 

304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného v tělocvičnách ZŠ F. L. 

Čelakovského, Jezerní 128 a, ZŠ Povážská pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 8 775 Kč Domu dětí a mládeže Strakonice, střelecký 

kroužek, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného v tělocvičně 

ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 

2018. 

XXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 20 280 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ Strakonice, 

Dukelská 166  pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 
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XXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 44 400 Kč SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ Strakonice, Krále 

Jiřího z Poděbrad 882 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  

XXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 19 060 Kč TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 

Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280 a ZŠ Povážská Strakonice pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 

12. 2018. 

XXIV. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 9 600 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 

386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ Povážská Strakonice 

pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XXV. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 5 700 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl atletiky, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ 

Povážská Strakonice pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XXVI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 50 980 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v tělocvičně 

ZŠ Povážská  Strakonice pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  

XXVII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 54 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

stolního tenisu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v 

tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice v Chelčického ul. 555  pro děti a mládež za 

období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  

XXVIII. Souhlasí 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 11 700 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921  na úhradu nájemného v tělocvičně 

ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 

12. 2018. 

XXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 

386 01 Strakonice, IČO 46687769  na nájemné v tělocvičně ZŠ Strakonice, Dukelská 166 pro 

děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XXX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 23 520 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 

Strakonice, z. s., Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na úhradu nájemného v 

tělocvičně ZŠ Strakonice, Dukelská 166 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.  

XXXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 39 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, z. s., 

Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ 

Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 pro děti a mládež za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 

XXXVIII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 90 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junior Strakonice, z. s., Na 

Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na dopravu mládeže k soutěžím, na 

materiálové vybavení, na služby (praní dresů, trenérské služby), náklady na sportovní činnost 

(startovné, řízení utkání). 
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XXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 20 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice, 

z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na cestovné, startovné, na tréninky 

a soustředění, ubytování, náklady na rozhodčí, nájemné sportovišť  - slalomové kanály, 

sportovní vybavení, pojištění majetku. 

XL. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 35 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na přípravné turnaje a letní soustředění, náklady spojené 

s účastí v mistrovských soutěžích (doprava, ubytování, rozhodčí, materiální vybavení). 

XLI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 50 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 

Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nákladů spojených se startem v soutěžích, na obnovu 

sportovního vybavení a náklady na trenéry. 

XLII. Souhlasí  

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Fight Pro Strakonice, z. s., Strunkovice 

nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na sportovní vybavení pro mládež, startovné. 

XLIII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 80 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., 

Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na startovné k soutěžím, dopravu na 

soutěže, ubytování, na rozhodčí, vybavení. 

XLIV. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 90 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na náklady na dopravu, startovné a 

cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, náklady na ubytování při účasti na sportovních 

akcích, při sportovní přípravě (soustředění), náklady za výkon rozhodčích a delegátů vč. 

cestovného v rámci mládežnických soutěží, na obnovu a nákup sportovního vybavení. 

XLV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na nákup sportovního vybavení, cestovné k 

přátelským a mistrovským zápasům, na letní soustředění mládeže. 

XLVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl 

badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na dresy, míče do soutěží, 

náklady na cestovné a startovné. 

XLVII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 90 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., Na 

Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na náklady spojené se sportovní činností 

mládeže a účastí na oficiálních soutěžích, na dopravu, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení, 

nákup tréninkových pomůcek. 

XLVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., krasobruslení, Na 

Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na náklady spojené se sportovní činností 
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mládeže a účastí na oficiálních soutěžích, na dopravu, na rozhodčí, na zdravotnické 

zabezpečení, na nákup tréninkových pomůcek.  

XLIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu JUDO 1990 

Strakonice, z. s., Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na cestovné, startovné, 

nocležné. 

L. Doporučuje ZM 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 90 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, 

z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na cestovní náhrady a ubytování. 

LI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 55 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol 

Strakonice, p. s., Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na náklady na soutěže, 

rozhodčí, sportovní vybavení pro mládež, pojištění, energie, vodné-stočné. 

LII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 80 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému klubu 

Strakonice, z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na dopravu a cestovné k 

soutěžním utkáním a turnajům, na ubytování, rozhodčí, startovné a na sportovní vybavení pro 

mládež. 

LIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUB Strakonice, z. s., Máchova 

108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na dopravu, startovné, ubytování závodníků a trenérů, 

dopravu na lyžařské tréninky, nájemné, nákup lyžařského materiálu. 

LIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Biatlonu Strakonice, z. s. Máchova 585, 

386 01 Strakonice, IČO 22735348 na startovné na soutěžích, dopravu, cestovné, ubytování na 

soutěžích a soustředěních, nájem nebo nákup sportovního vybavení. 

LV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Strakonice I, Sokolovská 38, 386 01 Strakonice, IČO 65016980 na soustředění, startovné a 

dresy. 

LVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice, z. s., Volyňská 157, 

386 01 Strakonice, IČO 22688919 na pronájem sportoviště (tělocvičny), na letní soustředění, 

na startovné na soutěžích mládeže, na dopravu na turnaje a soutěže. 

LVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 22 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, České tábornické unii – TK Podskalí 

Strakonice, p. s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČO  69567441 na zajištění celoročního 

provozu táborové základny na Kadově u Blatné a loděnice a klubovny ve Strakonicích - na 

benzin do elektrocentrál, elektřinu, revize komínů, elektrozařízení a bezpečnostních zařízení, 

tábornické vybavení, materiál na údržbu vybavení, nástěnky, tábornickou školu - autobusovou 

přepravu, benzin do centrál, palivové dřevo. 
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LVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cestou vůle, z. s., MUDr. K. Hradeckého 

1068, 386 01 Strakonice, IČO 26543010 na nájem, služby a provoz prostor klubovny v ul. 

Lidická 194 pro rodiny s dětmi a mládeží se zdravotním a mentálním hendikepem. 

LIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 21 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Potápěčům Strakonice, o. s., Kosmonautů 

1242, 386 01 Strakonice, IČO 22662057 na pořízení potápěčské výstroje. 

LX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 15 000 Kč Junák – český skaut, středisko Strakonice, 

z. s., Na Křemelce 308, 386 01 Strakonice, IČO  63289946 na  provoz skautských kluboven Na 

Křemelce, nákup materiálu na opravu a údržbu budovy. 

LXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl atletiky, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na náklady související s účastí na závodech a 

soutěžích. 

LXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 21 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Manta-diving, p. s., Tažovická Lhota 2, 

387 16 Volenice, IČO 01300784 na pořízení dvou kompletních potápěčských výstrojí. 

LXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl sport pro 

všechny, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na nájemné v sokolovně, na 

materiál. 

LXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Františku Burdovi, na ceny, rozhodčí, 

pronájem ledové plochy, poháry na hokejový turnaj starých gard k 110. výročí založení oddílu 

ledního hokeje ve Strakonicích konaný 31. 3. 2018 na zimním stadionu. 

LXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 20 000 Kč Okresnímu sdružení Česká unie sportu, z. 

s., Husova 380, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na ceny, materiálně-technické zabezpečení 

akce Sportovec Strakonicka 2017, konané 2. 2. 2018 na strakonickém hradě. 

LXVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS okresu Strakonice, p. s., 

Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na poháry na okresní soutěž v požárním 

sportu mužů a žen, která se uskuteční 2. 6. 2018 na stadionu Na Sídlišti. 

LXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. 

s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na ceny a technické zajištění veřejných 

závodů ve vodním slalomu Strakonické slalomy, které se uskuteční na ostrově - Podskalí 30.6.-

1.7.2018.  

LXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Jiřímu Prokešovi, Povážská 262, 386 01 
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Strakonice, IČO 48225118 na ceny pro účastníky letního biatlonu a soutěže brankářů. Akce se 

uskuteční v termínu 30. 6.-2. 7. 2018 ve Strakonicích. 

LXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS okresu Strakonice, p. s., 

Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na nákup materiálně-technického 

vybavení, drobné ceny - propisky, klíčenky, reflexní pásky, medaile a poháry na soutěž Otavský 

Plamínek 2018, která se uskuteční 5. 5. 2018 v letním plaveckém areálu.  

LXX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč Klubu svazu civilní ochrany, o. s., 

Trachtova 218, 386 01 Strakonice, IČO 67188826 na poháry a medaile na soutěž Mladý 

záchranář - dokaž, že umíš, která se uskuteční 4. 5. 2018 na plaveckém stadionu. 

LXXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na ceny, rozhodčí, materiální a technické zabezpečení 

akce Sever proti jihu… s basketbalem do školy konané v květnu 2018 ve sportovní hale STARZ 

Strakonice. 

LXXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na ceny, rozhodčí, materiální a technické zabezpečení 

turnaje minibasketbalových přípravek, který se bude konat ve sportovní hale STARZ a 

tělocvičně TJ ČZ 25.-27. 5. 2018. 

LXXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na  ceny, rozhodčí, materiální a technické zabezpečení 

přeboru Jihočeského kraje - Jihočeský streetbalový víkend, který se uskuteční 9.-10.6.2018 na 

sportovním hřišti při ZŠ Strakonice, Dukelská. 

LXXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 

190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na ceny, rozhodčí, materiální a technické zabezpečení 

minibasketbalového turnaje základních škol, který se uskuteční 22.-24.6.2018 ve sportovní hale 

STARZ Strakonice a tělocvičně TJ ČZ. 

LXXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Mysliveckému spolku Banín Dražejov, 

spolek, Dražejov 23, 386 01 Strakonice, IČO 71227458 na ceny, medaile a poháry pro děti na  

Dětský den spojený s rybářskými závody pro děti, který se uskuteční 2.6.2018 ve Starém 

Dražejově. 

LXXVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23,  386 01 

Strakonice, IČO 60650796 na nákup drobných cen pro účastníky akcí, odměny rozhodčím, 

přípravu sportoviště, úhradu doprovodných akcí (Červen patří dětem, Sportovní dětský den, 

fotbalové turnaje mládeže). 

LXXVII. Souhlasí 



18 

 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Martinu Chylíkovi, Tisová 115, 386 01 

Strakonice, IČO 46669787 na nákup cen a pronájem hřiště na fotbalový turnaj starších a 

mladších přípravek, který se uskuteční 16. 6. 2018 na hřišti Na Sídlišti. 

LXXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, OFS Strakonice, p. s., U Nádraží 860, 386 

01 Strakonice, IČO 22882511 na uhrazení nákladů na nájmy, na ceny pro všechna zúčastněná 

družstva na halových turnajích O pohár OFS Strakonice 2018, které se uskuteční 24. 2., 3. 3. a 

10. 3. v hale STARZ v Máchově ulici. 

LXXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč Sportovnímu klubu Cyklo – Macner 

Strakonice, z. s., Dr. Jiřího Fifky 925,  386 01 Strakonice, IČO  60094150 na nákup pohárů a 

cen na cyklistický závod  horských kol, 27. ročník Velké ceny Cyklo-Macner, který se koná 24. 

6. 2018 ve Strakonicích. 

LXXX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu Cyklo – Macner 

Strakonice, z. s., Dr. Jiřího Fifky 925,  386 01 Strakonice, IČO  60094150 na nákup pohárů a 

cen na cyklistický silniční závod, 22. ročník Velké ceny Cyklo-Macner, který se koná 13. 5. 

2018 ve Strakonicích. 

LXXXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Manta-diving, p. s., Tažovická Lhota 2, 

387 16 Volenice, IČO 01300784 na ceny, pronájem přírodního koupaliště, servis a plnění lahví 

vzduchem na akci Den dětí pod hladinou na přírodním koupališti Lomeček u Domažlic, která 

se uskuteční v červnu 2018. 

LXXXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 

386 01 Strakonice, IČO 02596938 na poháry, medaile, ceny a na odměny rozhodčím na 

Prácheňskou ligu přípravek (sérii turnajů pro přípravku, které se nemohou zúčastnit 

pravidelných soutěží pod hlavičkou unie), která koná 27. 1. a 28. 4. 2018. 

LXXXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 

386 01 Strakonice, IČO 02596938 na nájemné, ceny a poháry, odměny rozhodčím, materiálně-

technické zajištění 6. ročníku florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera, který se uskuteční 

25.-27. 5. 2018. 

LXXXIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl házené, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na materiálně-technické zabezpečení turnaje, 

výdaje na rozhodčí, časoměřiče atd., náklady na pořízení cen pro účastníky na zajištění akce 

Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1, která se bude konat ve Strakonicích v 

červnu 2018. 

LXXXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 16 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 

386 01 Strakonice, IČO 00475921 na odměny pro soutěžící, na rozhodčí, pronájem technického 
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zařízení pro evidenci výsledků a ozvučení prostoru startu a cíle, honorář pro účinkující v 

doplňkovém programu na akci  Běh městem Strakonice, která se uskuteční 21. 8. 2018. 

LXXXVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na odměny pro soutěžící, případně rozhodčí 

na zimní nohejbalový turnaj trojic mládeže, který se koná 4. 3. 2018 v hale TJ ČZ. 

LXXXVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na odměny pro soutěžící, případně rozhodčí 

na tradiční nohejbalový turnaj trojic mužů a mládeže, který se uskuteční 16. 6. 2018 v Habeši. 

LXXXVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl nohejbalu, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na odměny pro soutěžící, případně rozhodčí 

na tradiční nohejbalový turnaj trojic mládeže konaný 25. 8. 2018 v areálu v Habeši. 

LXXXIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, 

z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na materiálně-technické zajištění 

akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí na turnaj mládeže ve vodním pólu Czech Open 

2018, který se bude konat 30.-31. 7. 2018 ve sportovním areálu Na Sádkách. 

XC. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 11 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, 

z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na materiálně-technické zajištění 

akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, pronájem sportovního zařízení  na plavecké 

závody Zlatý fez města Strakonic, které se uskuteční 16.-17. 6. 2018 na plaveckém stadionu. 

XCI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, 

z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na materiálně-technické zajištění 

akce, poháry, medaile, ceny, výdaje za rozhodčí, pronájem sportovního zařízení na turnaj mini 

póla O pohár města Strakonic, který se uskuteční 28.-29. 4. 2018 na plaveckém stadionu. 

XCII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému klubu Strakonice, z. s., 

Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na rozhodčí, delegáty, technické 

zabezpečení zápasů, na tiskoviny, diplomy, ceny a poháry na mistrovství ČR mladších žákyň 

U14, které se uskuteční 26.-29. 4. 2018 v hale STARZ. 

XCIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Biatlonu Strakonice, z. s. Máchova 585, 

386 01 Strakonice, IČO 22735348 na medaile, věcné ceny, pronájem sanitárního zařízení, 

odměny pro rozhodčí na regionální závod v letním biatlonu žactva, který se uskuteční 6. 5. 2018 

v areálu ACCC Střelské Hoštice. 

XCIV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. 

s., Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO 00436593 na nájem 
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kuželny a nákup věcných cen a pohárů na VIII. ročník kuželkového turnaje pro zdravotně 

postižené a seniory, který se uskuteční 19. 4. 2018 v kuželně TJ Fezko. 

XCV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUB Strakonice, z. s., Máchova 

108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, 

ceny, výdaje za časomíru, pronájem sportovního zařízení na 2. ročník Strakonického duatlonu, 

který se uskuteční 26. 5. 2018 ve Strakonicích. 

XCVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice, z. s., Volyňská 157, 

386 01 Strakonice, IČO 22688919 na pronájem haly, na diplomy a medaile na 2. kolo krajské 

ligy mládeže v karate, které se uskuteční 14. 4. 2018 ve sportovní hale v Máchově ulici ve 

Strakonicích. 

XCVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice, z. s., Volyňská 157, 

386 01 Strakonice, IČO 22688919 na pronájem sportovní haly, diplomy, medaile a poháry na  

Mistrovství ČR v allkampf-jitsu, které se uskuteční 12. 5. 2018 ve sportovní hale v Máchově 

ulici ve Strakonicích. 

XCVIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. 

s., Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO 00436593 na nákup 

věcných cen a pohárů, materiál na zajištění IX. ročníku petangového turnaje pro zdravotně 

postižené a seniory, který se uskuteční 30. 5. 2018 v letním areálu plaveckého stadionu. 

XCIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu Strakonice, z. s.,V Lipkách 96, 

386 01 Strakonice, IČO 00475645 na odměny pro rozhodčí, pomocníky, příspěvek na palivo, 

pronájem techniky, poháry pro vítěze na leteckou soutěž Strakonický pilot, která se uskuteční 

7. 7. 2018 na letišti ve Strakonicích. 

C. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 

386 01 Strakonice, IČO 00475645 na ceny pro děti, nájem ozvučení na Dětský den, který se 

uskuteční 19. 6. 2018 na letišti ve Strakonicích. 

CI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 

386 01 Strakonice, IČO 00475645 na náklady na letové hodiny, ceny, cestovní náhrady 

rozhodčím, nájem za výpočetní techniku a ozvučení, přesun soutěžících bazén - letiště na 

týmovou soutěž v seskoku padákem Strakonický bazén, která se uskuteční 3.-5.8.2018. 

CII. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

CIII. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

CIV. Odvolává 

Stanislava Vydru z Komise pro sport města Strakonice na jeho vlastní žádost. 
 

6. MěÚSS 
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 Nové vymezení cílové skupiny uživatelů Azylového domu 

Usnesení č. 4659/2018 (97/8)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se nového vymezení cílové skupiny uživatelů Azylového domu. 
 

7. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová 

 Přehled plánovaných instalací herních prvků v roce 2018 

Usnesení č. 4660/2018 (97/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

protokol  z roční odborné technické kontroly zařízení dětských hřišť provedené zkušebními 

šablonami dle platných norem ČSN EN z května 2017. 

II. Souhlasí 

s doplněním dětských hřišť: 

č. 40 Baarova – Mánesova o herní prvek BONITA UNIVERSAL 4U238K a herní prvek Bonita 

Kolotoč na sezení KO180K; 

č. 92 vnitroblok Husova – Mírová o herní prvek Prolemax PK006G008-1; 

č. 60 Bezděkovská – Školní ulice o herní prvek BONITA AUTO HP050K a herní prvek Kulant 

Bludov; 

č. 67 Luční ulice za čp. 451 a 452 o herní prvek Prolemax PK006G008-1; 

č. 70 ul. Stavbařů u čp. 207 a 208 o herní prvek Kulant – skluzavka; 

č. 48 ul. Mikoláše Alše o herní prvek Kulant – pružinovka Skútřík; 

č. 15 Podskalí o herní prvek SCANDI 515 W  3,3 m; 

v celkové hodnotě 583 169 Kč vč. DPH 

III. Ukládá 

architektovi města zajistit doplnění dětských hřišť dle předloženého seznamu 
 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 

Usnesení č. 4661/2018 (97/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018 
 

 Podněty k pořízení změny regulačního plánu Za Stínadly 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

 Projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“ - podání žádosti 

o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 4662/2018 (97/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o příspěvek do veřejného grantového řízení Oranžový přechod 2018 nadace 

ČEZ na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“.  

II. Souhlasí 

v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice v roce 2018 na předfinancování a spolufinancování 

realizace projektu „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Strakonice“. 
 

 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08018591 (Sml. 2010 - 00308) o poskytnutí 
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podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – projekt Strakonice – 

intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 

Usnesení č. 4663/2018 (97/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 08018591 (Sml. 2010 – 00308) o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 

mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 

00 Praha 11 a Městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, předmětem 

dodatku je změna bankovního spojení Státního fondu životního prostředí ČR 

II. Pověřuje 

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětného dodatku 
 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2018 

Usnesení č. 4664/2018 (97/2)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2018 
 

 Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2018 – stav k 28. 2. 2018    

Usnesení č. 4665/2018 (97/2)  

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí  

informace týkající se přehledu podaných žádostí o dotace v roce 2018 – stav k 28.2.2018. 
 

8. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy,  IČ 00685976  – ukončení 

nájemní smlouvy 

Usnesení č. 4666/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí 

zaslanou výpověď z nájemní smlouvy číslo 01-140 ze dne 8.6.2001, jež je uzavřena mezi 

městem Strakonice a společností BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy,              

IČ 00685976, původně se společností Delvita a.s. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 

prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Nájemní smlouva bude tedy 

ukončena dne 30.6.2018. 

 

2) Jihočeská centrála cestovního ruchu, Mgr. Milada Pixová Hodná, – žádost o souhlas 

s umístěním informační tabule – vyhlášení záměru  

Usnesení č. 4667/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 6/1 o výměře cca 2 m2 za účelem umístění 

informační tabule v k. ú. Nové Strakonice. 
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3) Pacht pozemků za účelem zemědělského hospodaření – vyhlášení záměru  

Usnesení č. 4668/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pacht pozemků p. č. 411/3 o výměře 15332 m2, druh pozemku ostatní 

plocha, p. č. 400/1 o výměře 15262 m2,  druh pozemku ostatní plocha, p. č. 400/9 o výměře 

11007 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Strakonice za účelem zemědělské 

činnosti.    
 

4) Žádost o vyjádření města Strakonice jako vlastníka sousedního lesního pozemku p. č. 

640 v k. ú. Strakonice se stavbou obytného zahradního domku na pozemku p. č. 656/9 v k. 

ú. Strakonice 

Žadatelé: Lucie a Jiří Špánovi 

Usnesení č. 4669/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

z titulu vlastníka sousedního lesního pozemku (PUPFL) p. č. 640 v k. ú. Strakonice se stavbou 

obytného zahradního domku na pozemku p. č. 656/9 v k. ú. Strakonice, a to v souvislosti 

s jednáním ohledně souhlasu s umístěním stavby nebo s pracemi v ochranném pásmu lesa. 

Tento souhlas nenahrazuje vyjádření odborného lesního hospodáře – k. ú. Strakonice“ Lesy   

ČR s.p. č.j. LCR199/000386/2018 z 22.2.2018 (viz příloha mat. č. 97/1), souhlas stavebního 

úřadu MěÚ Strakonice, architekta města Strakonice, případně dalších vyjádření správců 

inženýrských sítí.  
 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou 

přípravou stavby „Nový Dražejov – kabely NN“ 

Usnesení č. 4670/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM č. 2445/2016 ze dne 17.8.2016. 

II. Nesouhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce a.s. v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Nový Dražejov – kabely NN“. 
 

6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku  v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 171/4  v  k.ú. Strakonice 

Žadatel: Ing. Miroslav Třeštík 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

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

v souvislosti se stavbou: „Dražejov – kabel NN, p. Dvořák“  

Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České 

Budějovice 

V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  

Usnesení č. 4671/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1330 v  k. ú. Dražejov 
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u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Dražejov – kabel NN, p. Dvořák“, za částku 10.000,- Kč 

+ DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

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

v souvislosti se stavbou: „Modlešovice – kabel NN pí. Uhlíková“  

Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České 

Budějovice 

V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  

Usnesení č. 4672/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p. č. KN 1097/5 

v  Modlešovice, v souvislosti se stavbou: „Modlešovice – kabel NN pí. Uhlíková“, za částku 

10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

9) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

 Paní Denisa Žigová,  

 Paní Patricie Bledá,  

 Paní Věra Landsingerová,  

 Paní Lenka Svobodová,  

 Paní Iveta Ferencová,  

 Paní Marie Cinová,  

 Pan Július Sivák a Marek Miškovčík,  

 Paní Zdenka Murgáčová,  

 Paní Martina Rovňanková,  

 Paní Beata Grundzová,  

 Paní Jaroslava Hrdinová,  

 Paní Zuzana Hermanová (dříve Martincová),  

 Paní Jana Kopecká,  

 Paní Zdeňka Rybáková,  

 Paní Vladimíra Božovská,  

 Paní Eva Grundzová,  

 Paní Pohlotková Lucie,  

 Manželé Grundzovi,  

 Manželé Kůsovi,  

 Paní Lenka Hurská, 

 Paní Marcela Majerová,  

 Pan Rudolf Toman,  

 Pan Radek Dlouhý,  

 Pan Jaroslav Pohlodko,  

 Manželé Grundzovi,  

 Manželé Mrkvičkovi,  

 Paní Jana Hrabáková,  
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 Paní Štěpánka Kaplánková,  

 Pan Michal Sivák,  

 Paní Iva Drdová,  

 Pan Josef Janeček,  

 Paní Jarmila Brdičková,  

Usnesení č. 4673/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. 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 březen do 25.3.2018. V případě, že Denisa Žigová, neuhradí nájemné za měsíc březen 

do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

25.3.2018. V případě, že Patricie Bledá, neuhradí  nájemné za měsíc březen do 25.3.2018, 

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 bytovou jednotku č. 005, 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 

březen do 25.3.2018. V případě, že Věra Landsingerová, neuhradí nájemné za měsíc březen 

do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

IV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, 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 za měsíc 

březen a uhrazením nájemného za měsíc březen do 31.3.2018. V případě, že Lenka 

Svobodová, neuhradí splátku dluhu a nájemné za měsíc březen do 31.3.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 

V. 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 

březen do 25.3.2018. V případě, že paní Iveta Ferencová, neuhradí nájemné za měsíc březen 

do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VI. 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 březen do 

25.3.2018. V případě, že Marie Cinová, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  



26 

 

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

VII. 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 březen do 25.3.2018. V případě, 

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

březen do 25.3.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

VIII. 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 

březen do 25.3.2018. V případě, že Zdeňka Murgáčová, neuhradí nájemné za měsíc březen do 

25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

IX. 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 

březen do 25.3.2018. V případě, že Martina Rovňanková, neuhradí nájemné za měsíc březen 

do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

X. 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 březen do 25.3.2018. V případě, že paní Beata Grundzová, neuhradí 

nájemné a splátku dluhu za měsíc březen do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

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

XI. 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 březen                   

do 25.3.2018. V případě, že Jaroslava Hrdinová, neuhradí nájemné za měsíc březen do 

25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XII. 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 březen  do 31.3.2018. V případě, že Zuzana Hermanová (dříve 

Martincová), neuhradí nájemné za měsíc březen do 31.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. Nájemné 2.864,- Kč/měsíc (dotace). 

XIII. 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 
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za měsíc březen do 31.3.2018. V případě, že Jana Kopecká, neuhradí nájemné  za měsíc 

březen do 31.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XIV. 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 březen do 25.3.2018. V případě, že paní Zdeňka Rybáková, neuhradí nájemné za měsíc 

březen  do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XV. 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 březen do 25.3.2018. V případě, že paní Božovská, neuhradí nájemné za měsíc březen   

do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVI. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Evou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

březen do 25.3.2018. V případě, že Eva Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc březen do 

25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVII. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 65,90 m2 s paní Lucií Pohlotkovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

měsíc březen do 25.3.2018. V případě, že paní Lucie Pohlotková, neuhradí nájemné za měsíc 

březen do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.954,- Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 82,20 m2 s manž. Vasilem a Gabrielou Grundzovými, přičemž předmětem 

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

nájemného za měsíc březen do 31.3.2018. V případě, že manželé Grundzovi, neuhradí 

nájemné za měsíc březen do 31.3.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.788,- Kč/měsíc.  

XIX. Souhlasí  

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

3+1 a výměře 74,60 m2 s manž. Petrem a Jindřiškou Kůsovými, přičemž předmětem dodatku 

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

měsíc březen do 25.3.2018. V případě, že manž. Kůsovi, neuhradí nájemné za měsíc březen                      

do 25.3.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.476,- Kč/měsíc. 

XX. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s paní Lenkou Hurskou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 
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25.3.2018. V případě, že paní Lenka Hurská neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXI. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s paní Marcelou Majerovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

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

25.3.2018. V případě, že paní Marcela Majerová neuhradí nájemné za měsíc březen do 

25.3.2018, nebude jí smlouva  o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXII. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014 o velikosti 1+0 a 

výměře 29,80 m2 s panem Rudolfem Tomanem, přičemž předmětem dodatku bude 

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

březen do 25.3.2018. V případě, že pan Rudolf Toman neuhradí nájemné za měsíc březen do 

25.3.2018, nebude mu smlouva   o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 e o velikosti 1+0 a 

výměře 29,80 m2 s panem Radkem Dlouhým, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu o další  ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2018. V případě, že pan Radek Dlouhý neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2018, 

nebude mu smlouva    o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o velikosti 1+1 a 

výměře 56,20 m2 s panem Jaroslavem Pohlodkem, přičemž předmětem dodatku bude 

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

měsíc březen do 25.3.2018. V případě, že pan Jaroslav Pohlodko neuhradí nájemné za měsíc 

březen do 25.3.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXV. Souhlasí 

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

2+kk a výměře 59,83 m2 s manž. Václavem a Izabelou Grundzovými, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc březen do 25.3.2018. V případě, že manželé Grundzovi, neuhradí 

nájemné za měsíc březen do 25.3.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o velikosti 

1+1 a výměře 63,91 m2 s paní Janou Hrabákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

měsíc březen do 25.3.2018. V případě, že paní Jana Hrabáková, neuhradí nájemné za měsíc 

březen do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 027, o velikosti 

1+0 a výměře 42,66 m2 s paní Štěpánkou Kaplánkovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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březen do 31.3.2018. V případě, že paní Štěpánka Kaplánková, neuhradí nájemné za měsíc 

březen do 31.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.102,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 63,91 m2, s manž. Helenou a Pavlem Mrkvičkovými, přičemž předmětem 

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

nájemného za měsíc březen  do 25.3.2018. V případě, že manželé Mrkvičkovi, neuhradí 

nájemné za měsíc březen do 25.3.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč (dotace) 

XXIX. Souhlasí 

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

4+1 a výměře 83,43 m2  s panem Michalem Sivákem, přičemž předmětem dodatku bude 

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

měsíc březen do 25.3.2018. V případě, že pan Michal Sivák, neuhradí nájemné za měsíc 

březen do 25.3.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 

XXX. Souhlasí  

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

2+kk a výměře 67,60 m2, s paní Ivou Drdovou,  přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 31.3.2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

březen do 31.3.2018. V případě, že paní Drdová, neuhradí nájemné za měsíc březen do 

31.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.774,- Kč (dotace) 

XXXI. 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 březen do 25.3.2018. V případě, že pan Josef Janeček, neuhradí nájemné za měsíc 

březen do 25.3.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXXII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 60,50 m2 s paní Jarmilou Brdičkovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

březen do 25.3.2018. V případě, že paní Jarmila Brdičková, neuhradí nájemné   za měsíc 

březen do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXXIII. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

10) Paní Jana Všiváková - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4674/2018 (97/1)  

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 m2 s paní Janou Všivákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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březen do 25.3.2018. V případě, že paní Jana Všiváková neuhradí nájemné za měsíc březen do 

25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

II.Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

11) Paní Žaneta Grundzová- prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4675/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 005, o velikosti 

1+1 a výměře 37,10 m2 s paní Žanetou Grundzovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

březen do 25.3.2018. V případě, že paní Žaneta Grundzová neuhradí nájemné za měsíc březen 

do 25.3.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

II.Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

12) Paní Věra Hrehová, - prodloužení smluvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4676/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 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 nájemného za měsíc březen do 

25.3.2018. V případě, že paní Věra Hrehová neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

II.Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

13) Paní Simona Horváthová, - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4677/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

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

1+1 a výměře 36,10 m2, s paní Simonou Horváthovou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu  o 

další 1 měsíc.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

14) Manželé Karel a Brigita Irdzovi, - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4678/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

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, týkajícím se prodloužení nájmu 

bytu o další 1 měsíc.  
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II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

15) Paní Nikola Pačajová, - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4679/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

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, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíc.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

16) Paní Marie Bártíková - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

17) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám – NP v org. STARZ Strakonice 

Usnesení č. 4680/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k následující nájemní smlouvě s níže uvedeným žadatelem,  jehož  

předmětem bude změna výše paušálních částek na služby spojené s nájmem, a to tím způsobem, 

že nájemce  bude s účinností od  1.4.2018 hradit náklady na služby v této výši:  

-  p. Petr Malina, nájemní smlouva č. 2017-00006 ze dne 9.1.2017, nově takto: 

- el. energie – 2x ročně na základě faktury dle elektroměru 

 - teplo – paušální částka 5.741,- Kč/měsíc 

 - voda – paušální částka 3.859,- Kč/měsíc  

 - odpady – 500,- Kč/rok na základě faktury vystavené do 15. ledna následujícího roku 

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k následující nájemní smlouvě s níže uvedeným žadatelem,  jehož  

předmětem bude změna výše paušálních částek na služby spojené s nájmem, a to tím způsobem, 

že nájemce  bude s účinností od 1.4.2018  hradit náklady na služby v této výši:  

- p. František Blovský, nájemní smlouva č. 33-333 ze dne 1.10.2017, nově takto: 

- el. energie – paušální částka 157,- Kč/měsíc  

- teplo – paušální částka 1.479,- Kč/měsíc  

 - odpady – 500,- Kč/rok na základě faktury vystavené do 15. ledna následujícího roku 

III. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k následující nájemní smlouvě s níže uvedeným žadatelem,  jehož  

předmětem bude změna výše paušálních částek na služby spojené s nájmem, a to tím způsobem, 

že nájemce  bude s účinností od 1.4.2018  hradit náklady na služby v této výši:  

- p. Martina Vondráčková, nájemní smlouva č. 99-006 ze dne 27.9.2001, nově takto: 

- el. energie – paušální částka 100,- Kč/měsíc  

- teplo – paušální částka 959,- Kč/měsíc 

 - voda – paušální částka 150,- Kč/měsíc  

 - odpady – 500,- Kč/rok na základě faktury vystavené do 15. ledna následujícího roku 
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IV. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k následující nájemní smlouvě s níže uvedeným žadatelem,  jehož  

předmětem bude změna výše paušálních částek na služby spojené s nájmem, a to tím způsobem, 

že nájemce  bude s účinností od 1.4.2018  hradit náklady na služby v této výši:  

- p. Petr Klimeš, nájemní smlouva ze dne 14.8.2007, nově takto:   - el. energie – paušální částka 

128,- Kč/měsíc  

- teplo – paušální částka 313,- Kč/měsíc 

 - voda – paušální částka 188,- Kč/měsíc  

 - odpady – 500,- Kč/rok na základě faktury vystavené do 15. ledna následujícího roku 

V. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k následující nájemní smlouvě s níže uvedeným žadatelem,  jehož  

předmětem bude změna výše paušálních částek na služby spojené s nájmem, a to tím způsobem, 

že nájemce  bude s účinností od 1.4.2018  hradit náklady na služby v této výši:  

- DEKOR Strakonice s.r.o., nájemní smlouva č. 66-666 ze dne 18.1.2002, nově takto: 

- el. energie – paušální částka 420,- Kč/měsíc  

- teplo – paušální částka 1.599,- Kč/měsíc 

 - voda – paušální částka 294,- Kč/měsíc.  

VII. Pověřuje   

starostu města podpisem příslušných dodatků.  
 

18) Snížení nájemného z pronajatých prostorů – spol. VESNAB Creation s.r.o., Kaprova 

42/14, Praha  

Usnesení č. 4681/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s tím, aby město Strakonice  uzavřelo dodatek  se spol. VESNAB Creation s.r.o., Kaprova 

42/14, Praha,  k nájemní smlouvě  č. 2017-00169 ze dne 6.4.2017, jehož předmětem bude  

snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích 

(OD Maják), nájemci spol. VESNAB Creation s.r.o., Kaprova 42/14, Praha,  na dobu  1 roku 

(duben  2018 – až březen 2019),  a  sice na částku 550,- Kč/m2/rok,  tzn. 91.300,- Kč/ročně. 

II. Pověřuje   

starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

19) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v organizaci MěKS Strakonice 

– žádost p. Hany Dražďákové 

Usnesení č. 4682/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem tělocvičny o výměře 53 m2 a šatny o výměře 21,40 m2 

v objektu Kosmonautů 1266 ve Strakonicích. 

20) Výpověď z nájmu nebytových prostorů – p. Alena Pilná 

Usnesení č. 4683/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

výpověď z nájemní smlouvy č. 08-094 uzavřené s městem Strakonice dne 13.2.2008, podanou 

nájemcem paní Alenou Pilnou, dne 13.3.2018, s tím, že výpovědní lhůta skončí ke dni 

30.6.2018. 
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II. Souhlasí 

s tím, aby nebyl vyhlášen záměr na pronájem nebytových prostorů v objektu Kosmonautů 1266 

ve Strakonicích, konkrétně místnosti č. 1 o výměře 33,80 m2  a místnosti č. 2 o výměře 28,1 m2  

a prostory byly ponechány k využití příspěvkové organizaci MěKS Strakonice.  
 

21) Vyhlášení záměru na pronájem nebytové jednotky – Ellerova 988, Strakonice 

Usnesení č. 4684/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem   nebytové jednotky č. 988/102   o výměře 23,8 m2, v přízemí 

objektu čp. 988, ul. Ellerova, na pozemku p.č. st. 2013, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 

podíl na společných částech domu a pozemku 238/22740 
 

22) Žádost o snížení nájemného - p. Petr Malina,  

Usnesení č. 4685/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Nesouhlasí 

se snížením nájemného z nebytových prostorů v objektu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 

305 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2017-00006 uzavřené 

dne  9.1.2017  s městem Strakonice pan Petr Malina. 
 

23) Žádost o snížení nájemného – p. Michaela Hauzerová  

Usnesení č. 4686/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Nesouhlasí 

se snížením nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 57 v ul. U Markéty ve Strakonicích 

(prodejna drogistického zboží),  jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. č. 04-414 

uzavřené dne 12.7.2004  s městem Strakonice paní  Michaela Hauzerová  
 

24) Žádost p. Martina Chylíka o pronájem pozemku pro umístění stánku 

Usnesení č. 4687/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Martinem Chylíkem, jejímž 

předmětem bude pronájem části pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, a to za 

účelem provozování stánku rychlého občerstvení, s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 3.500,- Kč/ročně za  pronájem 

části výše uvedeného pozemku o výměře 25 m2 a pokud bude nájemce plátcem DPH, nájemné 

bude navýšeno o DPH.  

Ve smlouvě bude zapracován závazek nájemce: zajistit aby ve stánku, nacházejícím se na 

pronajaté části  pozemku p.č. 441/1  v k.ú. Strakonice,  bylo prodáváno výhradně strakonické 

pivo, ve smlouvě bude  rovněž zapracován závazek nájemce: v případě ukončení nájmu 

pozemku odstranit stánek, nacházející se na pronajatém pozemku a vyklizený pozemek vrátit 

pronajímateli, v případě porušení této povinnosti  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. 
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25) Vyhlášení záměru na pronájem budov a pozemků -  „areál Bažantnice“ v k.ú. Nové 

Strakonice 

Usnesení č. 4688/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených budov a pozemků v areálu Bažantnice                 

v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice:  

- OBJEKT č. 1 – čistička odpadních vod na pozemku parc.č. st. 1100 o výměře 31,5 m2 

- OBJEKT č. 3 - budova č.p. 141 na pozemku p.č.st. 34/1, jedná se o vilu, která byla využívána 

k bydlení a k ubytovacím účelům (suterén 216 m2, přízemí 176 m2, podkroví 145 m2)  o celkové 

výměře prostorů 537 m2 

- OBJEKT č. 4 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2 s příslušenstvím (vyjma 2 garáží 

v přízemí objektu č. 4 o výměře 53,9 m2 - vypůjčeny Oblastnímu spolku ČČK Strakonice) 

Objekt č. 4 tvoří: 

- skladovací a ubytovací prostory: přízemí 712,9 m2 + 143,96 m2, I. patro 81,18 m2, II. patro 

81,18 m2  
- domek pro správce - prostory pro bydlení a ubytování (suterén 15 m2, přízemí 61,21 m2, 

podkroví 55,3 m2) o celkové výměře prostorů 131,51 m2 

- OBJEKT č.  5 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2. 

Objekt č. 5 tvoří: 

- dílny a skladovací prostory o celkové výměře NP 1270 m2. 

Součástí „areálu Bažantnice"  jsou následující pozemky, které budou předmětem pronájmu: 

parc.č. st. 34/1 o výměře 601 m2  

parc.č. st. 34/2 o výměře 5813 m2  

parc.č. st. 34/9 o výměře 108 m2  

parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2 

parc. č. 401/1 o výměře 6857 m2 

parc.č. 399 o výměře 431 m2  

parc.č. 401/2 o výměře 1090 m2  

parc.č. 401/3 o výměře 3006 m2  

parc.č. 401/5 o výměře 28 m2  

parc.č. 402/1 o výměře 3874 m2  

parc.č. 402/2 o výměře 1126 m2  

parc.č. 402/3 o výměře 395 m2  

parc.č. 406/1 o výměře 1606 m2  

parc.č. 406/2 o výměře 1299 m2  

parc.č. 746 o výměře 355 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice. 

Pronájem objektů a pozemků je možné realizovat i po částech. 

 

26) Uzavření dodatku č.16 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku  

Usnesení č. 4689/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením  Dodatku č. 16 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku uzavřené dne 

12.3.1998 mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., jehož předmětem 

bude doplnění „Protokolu o předání a převzetí nemovitostí do správy“ o objekt Tovární čp. 220 

ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 240 v k.ú. Nové Strakonice,  dále o nebytový prostor v I. nadz. 

podl. objektu Velké náměstí 47 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 144/1 v k.ú. Strakonice 

(původně zařazen jako bytová jednotka), s tím, že zároveň dojde ke změně v čl. IV mandátní 

smlouvy, týkající se způsobu odměňování za správu nebytových jednotek a to tak, že  správci 
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objektu bude stanovena odměna za správu objektu č.p. 220 v ul. Tovární, Strakonice paušální  

částkou  3.200,- Kč/měsíčně a za správu NP v v domě čp. 47 Velké náměstí, Strakonice bude 

stanovena odměna  paušální  částkou  ve výši 143,- Kč/měsíčně, tj.  celková výše odměny za 

správu nebytových jednotek by činila 20.196,- Kč/měsíc.                                                                                                                                                                             

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

27) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce – MÚSS Strakonice  

Usnesení č. 4690/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě  o výpůjčce č. 2012 - 445 uzavřené dne 21.12.2012 mezi 

městem Strakonice a MÚSS Strakonice, jehož předmětem budou následující změny: 

 Pozemky  přiřazené  k  budově  čp. 1281 v  ulici Jezerní  (ředitelství MÚSS)                      

p.č. 1371/43, p.č. 1371/44, p.č. 1371/45, p.č. 1371/46 a p.č.1371/47 v k.ú. Strakonice 

se rozprostírají okolo jednotlivých částí Domova pro seniory, Rybniční 1282, 

Strakonice, budou tedy přiřazeny k areálu „ul. Rybniční čp. 1282“ v k.ú. Strakonice 

 Pozemky přiřazené k budově čp. 1283 v ulici Rybniční (Pečovatelská služba) -                

ve smlouvě uvedeny jako poz. p.č. 1371/52 a p.č.1371/53 v k.ú. Strakonice, budou 

nahrazeny pozemky  skutečně využívanými jako parkoviště před budovou čp. 1283 

Rybniční  - poz. p.č.  1371/152 a p.č.1371/153 v k.ú. Strakonice. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

28) Zpracování znaleckých posudků pro oceňování nemovitých věcí pro město Strakonice  

-  doplnění usnesení č. 4555/2018 ze dne 21. 2. 2018 

Usnesení č. 4691/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Doplňuje 

seznam znalců pro  zadávání znaleckých posudků na oceňování nemovitých věcí pro město 

Strakonice z důvodu prodeje, výkupů nebo směny nemovitých věcí, schválený v Radě města 

Strakonice usnesením č. 4555/2018 ze dne 21.2.2018, a to tím způsobem, že seznam bude 

rozšířen o dalšího znalce, a to  Ing. Ladislava Lenského, v souladu s nabídkou uvedenou 

v příloze č. 15, materiálu pro jednání RM č. 97/1 majetkové záležitosti.  

Nabízená cena Ing. Lenského za zpracování znaleckých posudků činí: 

1) za pozemek ……………………od    300 Kč do  1 500 Kč 

2) za stavbu ………………………od 1 400 Kč do  3 500 Kč 

3) za pozemek včetně stavby …….od 2 900 Kč do  4 500 Kč 

4) za bytovou jednotku …………..od 1 600 Kč do  3 500 Kč 

 

29) Společnost Znakon, a.s., IČ: 26018055. DIČ: CZ26018055, se sídlem Sousedovice 44  - 

žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 1371/123 o výměře 250 m2 v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 4692/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s  výpůjčkou části pozemku p.č. 1371/123 o výměře 250 m2 v k.ú. Strakonice, a to v souvislosti 

se stavbou „Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka, Strakonice“ jako mezideponii                  

na sypký materiál. 
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 

30) Žádost o zřízení služebnosti cesty 

Usnesení č. 4693/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Nesouhlasí  

souhlasí se zřízením služebnosti průjezdu přes pozemky ve vlastnictví města parc.č. č. 612/8, 

ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 615/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, na 

pozemek ve vlastnictví žadatele parc.č.612/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v kat. 

území Nové Strakonice. Důvodem je, že právo průjezdu je žadatel oprávněn využívat na 

základě jiného právního důvodu (Smlouva o poskytnutí práva průjezdu ze dne 31.5.1993 a s 

ohledem na skutečnost, že všechny předmětné pozemky jsou v katastru evidovány se způsobem 

využití ostatní komunikace, je možné jejich užívání jako veřejně přístupné účelové 

komunikace).    
 

31) Žaloba ve věci úpravy sousedního pozemku 

Usnesení č. 4694/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

se smírným řešení sporu vedeném u Okresního soudu ve Strakonicích pod čj. 6 C 151/2016 o 

úpravy sousedního pozemku parc.č. č. 1309/9 v kat. území Strakonice před domem čp. 176 ve 

Strakonicích I ve vlastnictví žalobců manželů Kolingerových spočívající v úpravách pozemku 

parc.č. 1309/9 (pozemek s chodníkem ve vlastnictví města) v kat. území Strakonice. V soudním 

smíru se žalované město Strakonice zaváže, že v rámci opravy chodníku před domem žalobců 

bude město Strakonice postupovat následujícím způsobem::  

1. Město Strakonice v rámci stavby spočívající v opravě chodníku na pozemku parc.č. 

1309/9 umístí v místě styku chodníku s domem po celé délce obytné části domu žalobců 

čp. 176 nopovou folii. Tato folie bude umístěna v rozsahu 10 cm nad terénem do 20 cm 

pod úrovní podlahy sklepa. Před vlastním přisazení nopové folie ke zdi domu bude 

kamenný sokl domu doplněn mazaninou, tak aby došlo k vyrovnání povrchu do souvislé 

vrstvy. Nopová folie bude ukotvena do zdi a zakončena lištou z pozinku o tloušťce cca  

1 mm. 

2. Před umístěním nopové folie dle předchozího odstavce město Strakonice po odkopání 

zeminy provede revizi a případnou opravu kanalizační přípojky k dešťovým svodům. 

Manželé Kolingerovi si k těmto dešťovým svodů zajistí na vlastní náklady dodávku a 

osazení lapačů střešních splavenin, tzv. geigerů.  

3. Město Strakonice uhradí žalobcům náklady řízení ve výši ½ požadovaných nákladů 

tzn. 10.527,-Kč. 

4. Žalobci v souvislosti s provlháním jejich domu, výskytem hlodavců a plísní v jejich 

domě, nebudou po městu Strakonice  nic dalšího požadovat.    
 

32) Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka – změnový list č.1, 2 

Usnesení č. 4695/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se změnovým listem č.1 a č.2 v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. 

Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č1 k smlouvě o dílo se 

zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení 
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společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem změnového listu 

č.1 jsou méně a více práce celého projektu – změny části trubního vedení, doplnění veřejného 

osvětlení nutná záměna dlažeb pro nevidomé apod. dle přílohy. Předmětem změnového listu 

č.2 je nutná sanace aktivní zóny komunikace dle geotechnického posouzení. Změnový list č.2 

bude realizován v rozsahu prvního úseku komunikace a následné výsledky a případné úpravy 

budou dále předloženy do RM. Předmětem dodatku č.1 je tedy dále navýšení ceny díla o částku 

1.827.048,- Kč bez DPH. Změnový list č.1 a 2 nemá vliv na lhůtu výstavby. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 k SOD.   
 

33) Rekonstrukce kanalizace před areálem DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

33a) Uzavření dohody s provozovatelem vodohospodářského majetku města Strakonice – 

Technické služby Strakonice, s.r.o. za účelem provedení a finančního zajištění investice -  

realizace stavby: „Strakonice – rekonstrukce kanalizace před areálem DUDÁK – 

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.“ 

Usnesení č. 4696/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

na základě smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice s uzavřením 

dohody s provozovatelem vodohospodářského majetku – Technické služby Strakonice, s.r.o., 

za účelem provedení a finančního zajištění investice – realizace stavby: „Strakonice – 

rekonstrukce kanalizace před areálem DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.“.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody. 
 

33b) Realizace stavby: „Strakonice – rekonstrukce kanalizace před areálem DUDÁK – 

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.“ 

Usnesení č. 4697/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

na základě provedené poptávky provozovatelem vodohospodářského majetku – Technické 

služby Strakonice, s.r.o. s uzavřením smlouvy o dílo se  společnosti PRIMA Strakonice, a.s. 

Raisova 1004, 386 01 Strakonice. Předmětem plnění smlouvy o dílo je realizace stavby: 

„Strakonice – rekonstrukce kanalizace před areálem DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, 

a.s.“. Celkové náklady stavby jsou stanoveny na základě poptávky  v místě a čase obvyklé a 

činí 1.262.545,- Kč bez DPH. Termín realizace stavby 50 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště. 

II. Pověřuje 

ředitele Technických služeb Strakonice, s.r.o. k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 

 

34) Zřízení sjezdu z pozemku p.č. dle KN 202/1 k.ú. Strakonice na místní komunikaci ul. 

Kochana z Prachové p.č. dle N 1327/1 K 

Žadatel: Zděněk Soukup,  

Usnesení č. 4698/2018 (97/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

se zřízením sjezdu z pozemku p.č. dle KN 202/1 k.ú. Strakonice v majetku JATKY 

HRADSKÝ, s.r.o. na místní komunikaci ul. Kochana z Prachové p.č. dle KN 1327/1 k.ú. 

Strakonice v majetku města Strakonice. Sjezd je zřizován v souvislosti s přípravou realizace 
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stavby „Kavárna +  B.J. Strakonice“, kdy na pozemku p.č. dle KN 202/1 k.ú. Strakonice je 

plánována vytvoření dvou parkovacích míst. 
 

1) Doplnění „Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města 

Strakonice“ 

Usnesení č. 4699/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

upravit s účinností od 1. 5. 2018 „Pravidla pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví 

města Strakonice“ schválené Zastupitelstvem města Strakonice dne 14.12.2016 takto:  

Dosavadní znění: 

Čl. IV. „Vyřizování a posuzování žádosti“ 

1. Při uvolnění obecního bytu předá pověřený pracovník informaci o uvolnění bytu Komisi, 

která se bude zabývat návrhem na obsazení tohoto bytu, tak aby byl byt obsazen v co možná 

nejkratší době. 
   

2. Komise ve spolupráci s bytovým úsekem majetkového odboru Městského úřadu Strakonice 

a na základě zápisu z provedeného šetření v místě bydliště žadatele posoudí všechny evidované 

žádosti z evidence z hlediska vhodnosti a parametrů uvolněného bytu. Při posuzování komise 

přihlíží zejména k celkovým sociálním a majetkovým poměrům žadatele. V případě, že žadatel 

zdůvodní žádost o nájem bytu tíživou životní situací a prokáže, že spolupracuje se sociálním 

odborem Městského úřadu Strakonice a sociální odbor doporučí přidělení bytu žadateli, může 

komise k tomuto přihlédnout. Při obsazování bytových jednotek bude brán velký zřetel na to, 

zda žadatel pracuje a má stálý příjem nově doplněno o: a dále bude přihlédnuto                                 

ke skutečnosti, zda má žadatel ve Strakonicích  hlášen trvalý pobyt, případně má-li 

žadatel pracovní vazbu na Strakonice.  
 

Čl. V. „Prodlužování nájemních smluv“ 

Nájemní smlouva je prodloužena, pokud nájemce neporušuje povinnosti vyplývající 

z občanského zákoníku či nájemní smlouvy. Současně nesmí být nájemce a osoby, které 

s nájemcem žijí ve společné domácnosti, dlužníky města Strakonice a organizací s majetkovým 

podílem města Strakonice. V případě, že jsou dlužníky musí mít dohodnut splátkový kalendář, 

případně bude posuzováno, zda nájemce navázal spolupráci se sociálním odborem Městského 

úřadu Strakonice na řešení své sociální situace. nově doplněno o: V případě, že nájemce bude 

v prodlení s úhradou nájemného a opakovaně u něj z tohoto důvodu dojde k ukončení 

smlouvy o nájmu bytu a následně po uhrazení dlužného nájemného požádá o uzavření 

nové smlouvy o nájmu bytu, bude s tímto nájemcem uzavřena nová smlouva o nájmu bytu 

maximálně třikrát. Poté  bude město Strakonice trvat na předání bytu.    

V případě podání nové žádosti o nájem bytu bude možné žadatele zapsat opětovně                      

do evidence žadatelů o bytovou jednotku až po uplynutí 2 let od předání bytu, jehož byl 

žadatel nájemcem.   
 

Nové znění:  
 

Čl. IV. „Vyřizování a posuzování žádosti“ 
 

1. Při uvolnění obecního bytu předá pověřený pracovník informaci o uvolnění bytu Komisi, 

která se bude zabývat návrhem na obsazení tohoto bytu, tak aby byl byt obsazen v co možná 

nejkratší době. 
   

2. Komise ve spolupráci s bytovým úsekem majetkového odboru Městského úřadu Strakonice 

a na základě zápisu z provedeného šetření v místě bydliště žadatele posoudí všechny evidované 
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žádosti z evidence z hlediska vhodnosti a parametrů uvolněného bytu. Při posuzování komise 

přihlíží zejména k celkovým sociálním a majetkovým poměrům žadatele. V případě, že žadatel 

zdůvodní žádost o nájem bytu tíživou životní situací a prokáže, že spolupracuje se sociálním 

odborem Městského úřadu Strakonice a sociální odbor doporučí přidělení bytu žadateli, může 

komise k tomuto přihlédnout. Při obsazování bytových jednotek bude brán velký zřetel na to, 

zda žadatel pracuje a má stálý příjem a dále bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda má žadatel              

ve Strakonicích  hlášen trvalý pobyt, případně má-li žadatel pracovní vazbu na Strakonice.     
 

Čl. V. „Prodlužování nájemních smluv“ 

Nájemní smlouva je prodloužena, pokud nájemce neporušuje povinnosti vyplývající 

z občanského zákoníku či nájemní smlouvy. Současně nesmí být nájemce a osoby, které 

s nájemcem žijí ve společné domácnosti, dlužníky města Strakonice a organizací s majetkovým 

podílem města Strakonice. V případě, že jsou dlužníky musí mít dohodnut splátkový kalendář, 

případně bude posuzováno, zda nájemce navázal spolupráci se sociálním odborem Městského 

úřadu Strakonice na řešení své sociální situace. V případě, že nájemce bude v prodlení 

s úhradou nájemného a opakovaně u něj z tohoto důvodu dojde k ukončení smlouvy o nájmu 

bytu a následně po uhrazení dlužného nájemného požádá o uzavření nové smlouvy o nájmu 

bytu, bude s tímto nájemcem uzavřena nová smlouva o nájmu bytu maximálně třikrát. Poté  

bude město Strakonice trvat na předání bytu.    

V případě podání nové žádosti o nájem bytu bude možné žadatele zapsat opětovně do evidence 

žadatelů o bytovou jednotku až po uplynutí 2 let od předání bytu, jehož byl žadatel nájemcem. 

II. Doporučuje ZM 

uložit majetkovému odboru vypracovat úplné znění „Pravidel pro přidělování a pronajímání 

bytů  ve vlastnictví města Strakonice“.  
 

2) Paní Iva Jáchymová– žádost o prodej pozemku  

Usnesení č. 4700/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s prodej části pozemku  p.č. 1330 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  

Kupní smlouva bude uzavřena s manželi panem Martinem Jáchymem a paní Ivou Jáchymovou, 

za kupní cenu 550 Kč za 1 m2.  

V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 

ceně připočteno DPH.  

Dále budou kupující hradit náklady vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu koupě.  

Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

3) Manželé Josef a Alena Částkovi– žádost  o prodej pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 4701/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 441/37 v k.ú. Strakonice o výměře  

cca 20 m2. Přesná výměra předmětné části pozemku bude určena na základě geometrického 

plánu. 
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4) Pan Vladimír Hlinka– žádost o prodej pozemku   

Usnesení č. 4702/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 135 m2 v k. ú. Strakonice paní 

Renatě Křížové, za cenu 535 Kč za 1 m2.  Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena 

na základě geometrického plánu.  

V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 

ceně připočteno DPH.  

Dále bude kupující hradit náklady vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu koupě.  

II.Doporučuje ZM  

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

III.Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 775/24 o výměře cca 205 m2  a části pozemku p.č. 

774/6  o výměře cca 60 m2 v k. ú. Strakonice manželům Vladimírovi a Jaroslavě Hlinkovým, 

za cenu 535 Kč za 1 m2.  Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena na základě 

geometrického plánu.  

V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 

ceně připočteno DPH.  

Dále bude kupující hradit náklady vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu koupě.  

IV.Doporučuje ZM  

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

5) Manželé Věra a Tomáš Policarovi,– žádost  o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 4703/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 447/3 o výměře cca 100 m2, dále 

o výměře cca 130 m2 , včetně cihlového plotu a dále o výměře cca 85 m2, vše v k.ú. Strakonice 

a to tak, aby prodávané části pozemku byly v souladu s Rozhodnutím Městského úřadu 

Strakonice,  odboru dopravy, týkající se veřejně přístupné účelové komunikace.  
 

6) Pan Miroslav Kozák,– žádost o prodej pozemku  

Usnesení č. 4704/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Zrušit zveřejněný  záměr na  prodej části pozemku p.č. 615/12 v k.ú. Nové Strakonice o výměře  

cca 70 m2 s tím, že bude zachován vjezd do dvora o šířce 8 m. Přesná výměra pozemku bude 

určena na základě geometrického plánu.  (Usnesení ZM číslo 600/ZM/2017  ze dne  6. září 

2017). 

 

7) Vyhlášení záměru na prodej budov a pozemků -  „areál Bažantnice“  v k.ú. Nové 

Strakonice 

Usnesení č. 4705/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej níže uvedených budov a pozemků v areálu Bažantnice 

v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice:  

- OBJEKT č. 1 – čistička odpadních vod na pozemku parc.č. st. 1100 o výměře 31,5 m2 
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- OBJEKT č. 3 - budova č.p. 141 na pozemku p.č.st. 34/1, jedná se o vilu, která byla využívána 

k bydlení a k ubytovacím účelům (suterén 216 m2, přízemí 176 m2, podkroví 145 m2)  o celkové 

výměře prostorů 537 m2 

- OBJEKT č. 4 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2 s příslušenstvím (vyjma 2 garáží 

v přízemí objektu č. 4 o výměře 53,9 m2 - vypůjčeny Oblastnímu spolku ČČK Strakonice) 

Objekt č. 4 tvoří: 

- skladovací a ubytovací prostory: přízemí 712,9 m2 + 143,96 m2, I. patro 81,18 m2, II. patro 

81,18 m2  
- domek pro správce - prostory pro bydlení a ubytování (suterén 15 m2, přízemí 61,21 m2, 

podkroví 55,3 m2) o celkové výměře prostorů 131,51 m2 

- OBJEKT č.  5 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2. 

Objekt č. 5 tvoří: 

- dílny a skladovací prostory o celkové výměře NP 1270 m2. 

Součástí „areálu Bažantnice"  jsou následující pozemky, které budou předmětem prodeje: 

parc.č. st. 34/1 o výměře 601 m2  

parc.č. st. 34/2 o výměře 5813 m2  

parc.č. st. 34/9 o výměře 108 m2  

parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2 

parc. č. 401/1 o výměře 6857 m2 

parc.č. 399 o výměře 431 m2  

parc.č. 401/2 o výměře 1090 m2  

parc.č. 401/3 o výměře 3006 m2  

parc.č. 401/5 o výměře 28 m2  

parc.č. 402/1 o výměře 3874 m2  

parc.č. 402/2 o výměře 1126 m2  

parc.č. 402/3 o výměře 395 m2  

parc.č. 406/1 o výměře 1606 m2  

parc.č. 406/2 o výměře 1299 m2  

parc.č. 746 o výměře 355 m2, to vše v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice. 

Prodej objektů a pozemků je možné realizovat i po částech. 
 

8) Darování movitého majetku - ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 

Lannova tř. 193/26, České Budějovice 

Usnesení č. 4706/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a  ČR – Krajským 

ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, České Budějovice, jejímž 

předmětem bude darování movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 259.794,- Kč (z 

toho DDHM v pořiz. hodnotě 225.191,- Kč a všeobecný materiál v pořizovací hodnotě 34.603,- 

Kč, pořizovací cena je shodná se zůstatkovou cenou), konkrétně movitého majetku ze speciální 

výslechové místnosti v objektu Policie ČR, Územního odboru Strakonice, Plánkova 629, 

Strakonice.  

II.Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

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

Usnesení č. 4707/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 
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souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 

Městský úřad Strakonice: 

- kopírovací stroj Minolta Bishub 210, inventární číslo 22/70/277 - poř. cena 56.156,10 Kč,               

r. poř. 2006  

- kopírovací stroj Minolta,  inventární číslo 22/70/269 -  poř. cena 64.141,- Kč, r. poř. 2004 

- kopírovací stroj Konica Minolta Bh C252, inventární číslo 22/70/282 – poř.  cena                    

130.800,- Kč , r. poř. 2007  

Mateřská škola Čtyřlístek Strakonice: 

- škrabka VWS 300 – poř. cena 39.175,- Kč, r. poř. 1993.  
 

10) Předání majetku ze správy  příspěvkové organizace MŠ, Strakonice, Lidická 625, se 

sídlem Lidická 625, Strakonice, do správy města Strakonice 

Usnesení č. 4708/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s převzetím níže uvedeného majetku ze správy příspěvkové organizace Mateřská 

škola, Strakonice, Lidická 625, se sídlem Lidická 625,  Strakonice, odloučené pracoviště MŠ 

Holečkova 413, Strakonice, do správy města Strakonice:  

- HP – C2018 - Nerezová skluzavka s nástupním žebříkem – poř. cena 39.900,- Kč, r.poř. 2004. 
 

11) Žádost o odkoupení nemovitosti čp. 47 na Velkém náměstí   

Usnesení č. 4709/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej budovy čp. 47 s částí stavební parcely č. 144/1 (část 

pod domem čp. 47), vše v kat. území Strakonice, a to zejména s ohledem na uzavřené nájemní 

smlouvy k jednotkám v domě a zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce fasády domu čp. 

47, Velké náměstí, Strakonice“.  
 

12) Aeroklub Strakonice z.s. – žádost o převod pozemků – doplnění žádosti  

Usnesení č. 4710/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s vyhlášením záměru na bezúplatný převod této nemovité věci: 

- pozemku parc. č. st. 690 o výměře 417 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, v kat. území Nové 

Strakonice.   

 

13) Průmyslová zóna Hajská  

Usnesení č. 4711/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej následující pozemků ve vlastnictví města Strakonice: 

- části pozemku parc. č. 1112/1 o výměře cca 38.434 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat.97/1a) 

- části pozemku parc. č. 1098/2 o výměře cca 7.757 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat.97/1a) 

- části pozemku parc. č. 1097 o výměře cca 3.783 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat.97/1a) 
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- části pozemku parc. č. 1114/1 o výměře cca 17.026 m2, tzn. bez části pozemku, která je 

územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha mat.97/1a) 

- pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2,  

- pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2,  

- pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2, 

- pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2, 

vše v katastrálním území Strakonice, 

- části pozemku parc. č. 88/3 o výměře cca 5100 m2, tzn. bez části pozemku, která bude 

ponechána ve vlastnictví města na vybudování komunikace, pruh po hranici 

s pozemkem 88/2  v kat. území Přední Ptákovice o šířce max.  8 m, viz. grafická příloha 

mat.97/1a)  

   

v katastrálním území Přední Ptákovice.   

Záměr na prodej bude uveřejněn po dobu cca 2 měsíců a dále bude jiným vhodným způsobem 

uveřejněn, např. ve zpravodaji města či jiném tisku.    

Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, příp. po částech, ovšem vždy za podmínky 

vzniku funkčně logicky ucelených celků. 
 

14) Pan Karel Raba a paní Hana Štěpánová, - nabídka  části  pozemku p.č. 200/11 o 

výměře cca 22 m2 v k.ú. Střela  

Usnesení č. 4712/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 200/11 v k. ú. Střela o výměře cca  22 m2 za cenu 

obvyklou (tržní) stanovenou znaleckým posudkem, která činí 490,-Kč/m2 (celkem cca 10.780,- 

Kč). Přesná výměra pozemku bude stanovena geometrickým plánem. 

II.Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

15) Paní Jana Loučková– nabídka pozemku p.č. 44/8 v k.ú. Nové  Strakonice z titulu 

předkupního práva dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění 

Usnesení č. 4713/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje pozemku p.č. 44/8 o výměře 131 m2 v k.ú.  Nové 

Strakonice, od vlastníka tohoto pozemku, paní Jany Loučkové a to z titulu předkupního práva, 

zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění. 
 

16) Česká spořitelna, a.s. , Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, DIČ: 

CZ45244782 -  účast města Strakonice ve výběrovém řízení na určení kupujícího 

nemovitostí ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna a.s.  

Usnesení č. 4714/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 
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nesouhlasit s účastí města Strakonice ve výběrovém řízení na určení kupujícího nemovitostí ve 

vlastnictví České spořitelny a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 DIČ: 

CZ45244782 a to pozemku parc. č. st. 154 o výměře 418 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. 

Strakonice, jehož součástí je stavba, č. p. 55, objekt k bydlení ve Strakonicích I., obec a okres 

Strakonice a pozemku parc. č. 155, o výměře 140 m2 v k.ú. Strakonice (zastavěná plocha a 

nádvoří), jehož součástí je stavba, č. p. 56, objekt k bydlení ve Strakonicích I., obec a okres 

Strakonice.  

II.Doporučuje ZM 

souhlasit s vyřazením nabídky těchto nemovitých věcí z evidence. 
 

17) STRAKON, s.r.o., IČ: 25188488, DIČ:CZ699001972, se sídlem Baarova 268, 

Strakonice – vyhlášení záměru na směnu pozemků 

Usnesení č. 4715/2018 (97/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města, a to částí pozemků p,č, 

759/18 o výměře cca 80 m2, p.č. 761/2 o výměře cca 60 m2, p.č. 762 o výměře cca 170 m2, p.č. 

1285/6 o výměře cca 420 m2, p.č. 1285/1 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Strakonice za 

pozemek p.č. 757/1 o výměře 211 m2, částí pozemků p.č. 759/8 o výměře cca 4 m2, p.č. 759/11 

o výměře cca 125 m2, p.č. 759/10 o výměře cca 480 m2 a p.č. 761/3 o výměře cca 30 m2 

(vlastnictví firmy STRAKON, s.r.o.), vše v k.ú. Strakonice  s tím, že u části pozemků  p.č. 762, 

p.č. 1285/6 a p.č. 1285/1, vše v k.ú. Strakonice, nedojde  k oplocení pozemků a zůstane 

ponechána  jejich stávající funkce.  
 

1) Výpověď z nájemní smlouvy – p. Luboš Sosna 

Usnesení č. 4716/2018 (97/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vypovězením nájemní smlouvy č. 01-113 uzavřené dne 27.7.2005 mezi městem Strakonice a 

panem Lubošem Sosnou, jejímž předmětem je pronájem NP v objektu Plaveckého stadionu 

Strakonice, Na Křemelce 305 ve Strakonicích, s tím, že výpovědní lhůta dle smlouvy je 3 

měsíční. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné výpovědi.  
 

2) Budova bývalé základní školy na Podsrpu – žádost o prodej 

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání 

 

 

 

 

 

 

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

starosta         místostarosta  


