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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  100. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25. dubna 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      4 členové RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:     p. Štrébl – místostarosta, Ing. Moučka, pí Vlasáková 

 
 

1. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4783/2018  

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                          Usnesení č. 4784/2018 – č. 4822/2018 

3. Odbor ŽP 

 Objednávky OŽP za březen 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4823/2018  

4. Tajemník  

 Úprava výše osobních příplatků ředitelů neškolských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 4824/2018  

 Stanovení kritérií pro poskytování mimořádných odměn ředitelům neškolských 

příspěvkových organizací zřizovaných městem Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 4825/2018  

5. Sociální odbor  

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 

                                                                                   Usnesení č. 4826/2018  

 Dotace 

                                                                          Usnesení č. 4827/2018 – č. 4851/2018 

 Seznam objednávek 

                                                                                   Usnesení č. 4852/2018  

6. OIP  

 Seznam objednávek  

                                                                                   Usnesení č. 4853/2018  

7. MěKS  

 Zřízení komise Rada seniorů města Strakonice a jmenování jejích členů 

                                                                                   Usnesení č. 4854/2018  

8. Odbor dopravy 

 Seznam objednávek 

                                                                                   Usnesení č. 4855/2018  

9. Odbor vnitřních věcí 
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 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození 

dítěte 

                                                                                   Usnesení č. 4856/2018  

10. Finanční odbor 

 PO – navýšení limitů prostředků na platy – MěKS, MěÚSS 

                                                                                   Usnesení č. 4857/2018  

 Rozpočtová opatření  č. 36 - 42  

                                                                                   Usnesení č. 4858/2018  

 PO – použití IF – MěKS, MěÚSS 

                                                                                   Usnesení č. 4859/2018  

11. Odbor školství a CR 

 Individuální dotace – p. Jiří Záhorský (dechová kapela Nektarka) 

                                                                                   Usnesení č. 4860/2018  

 Pozvání delegací partnerských měst – 23. MDF 

                                                                                   Usnesení č. 4861/2018  

 Pozvání delegace do polského města Rawicz 

                                                                                   Usnesení č. 4862/2018  

 Usnesení 4648/2018 – letecké fotografie – Renata Dolejšková 

                                                                                   Usnesení č. 4863/2018  

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – leden-březen 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4864/2018  

 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o souhlas se změnou 

výše finančního daru 

                                                                                   Usnesení č. 4865/2018  

 Individuální dotace - Okresní organizace České unie sportu Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 4866/2018  

12. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vodohospodářský fond města Strakonice – vyhodnocení za rok 2017 a návrh čerpání na 

rok 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4867/2018  

 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2015 - 2025 

                                                                                   Usnesení č. 4868/2018  

 Realizace výstavby výtahu pro vchod čp. 432 v domě Společenství vlastníků pro dům 

427-433 Bezděkovská ul., Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 4869/2018  

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

jádra v bezbariérové úpravě ve volné bytové jednotce  č. 1 v domě 206/II ul. Stavbařů  

                                                                                   Usnesení č. 4870/2018  

13. ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci akce: 

„Dodávka a montáž šatních skříněk“ 

                                                                                   Usnesení č. 4871/2018  

14. MěÚSS 

 Řešení havárie na topném systému Domova pro seniory, Lidická 189, Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 4872/2018  

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 1. čtvrtletí 2018 

                                                                                   Usnesení č. 4873/2018  
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15. Starosta  

 FK Junior Strakonice, z.s. – žádost o bezplatný pronájem plochy Beranova dvora 

                                                                                   (Bez usnesení)  

 Dům dětí a mládeže Strakonice – žádost o zápůjčku II. nádvoří Strakonického hradu 

                                                                                   Usnesení č. 4874/2018  

 FK Junior Strakonice, z.s. – žádosti o finanční příspěvek   

                                                                                   Usnesení č. 4875/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
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1. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 

Usnesení č. 4783/2018 (100/11)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 

 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová a Mgr. Nejdlová.  

1) Střela, Modlešovice, Dražejov, Hajská –  odvádění splaškových vod, zásobování 

vodou  

Usnesení č. 4784/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informace týkající se vodovodů, kanalizací v okrajových částech města. 

 

2) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci 

akce „Oprava chodníku v ulici Luční, Strakonice“ 

Usnesení č. 4785/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění 

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice                 

na realizaci akce: „Oprava chodníku v ulici Luční, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu 

uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Střed, Pražská 313, 397 38 Písek 

2. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice 

4. Casta, dopravní stavby, s.r.o., Pražská 467, 397 38 Písek 

5. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Oprava chodníku v ulici 

Luční, Strakonice.“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Josef Štrébl 

2. Ing. Oldřich Švehla 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Jan Blahout 

5. p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. p. Jaroslav Houska 

3. Ing. Tatiana Šamanková 

4. Mgr. Miroslava Nejdlová 

5. Ing. Lukáš Srb 

IV. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících                            

s administrací této veřejné zakázky. 

 

3) Žádost o uzavření smlouvy č.: ZP-014330047449/002 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce STL plynovodu Strakonice, 

Za Pilou“  

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

V zastoupení: Hrdlička spol. s r.o., Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň  

Usnesení č. 4786/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy č. ZP-014330047449/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu pro uložení distribuční soustavy do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 

746/12 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce STL plynovodu Strakonice, 

Za Pilou“, za částku 10.950,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

4) Sportovní  hala č.p. 193, Lidická  Strakonice – posouzení nosné konstrukce  

Usnesení č. 4787/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere  na vědomí   

závěr statického posudku č. 132/02/2018 

spolehlivosti zastřešení sportovní haly  Lidická č.p.193, Strakonice. 

 

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

Strakonice p.č. dle KN 1269/1 v  k.ú. Dražejov u Strakonic 

Žadatel: Hana Tetourová 

V zastoupení: Ing. Jindřich Korbel 

Usnesení č. 4788/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Novostavba rodinného domu v obci Nový Dražejov“ na pozemku 

p.č.  1269/33 v k.ú. Dražejov u Strakonic s uložením nové kanalizační přípojky do pozemku 

v majetku města Strakonice p.č. 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic dle sazebníku. 

Město Strakonice souhlasí za následujících podmínek: 

- Přechod asfaltové cyklotrasy bude proveden bezvýkopovou technologií bez narušení povrchu 

cyklotrasy.  

Pokud nebude výše uvedený postup možný, bude rýha v asfaltové cyklotrase zaříznuta 

řezačem spár. Oprava asfaltového krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve 

které byl prováděn výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára 

mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou 

emulzí. Do 1 roku od předání překopu bude asfaltový povrch přefrézován a přeasfaltován v tl. 

5 cm v celé šíři cyklotrasy a v délce cca 10 m. 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a 

ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta 

travinou. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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6) Žádost o doplnění usnesení v souvislosti s dohodou o uložení inženýrských sítí do 

pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 641 v  k.ú. Přední Ptákovice. 

Žadatel: Ing. Michaela Šperlová a Ing. Radek Pešek 

Usnesení č. 4789/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 44/2 a 44/7 v k.ú. 

Přední Ptákovice“ s doplněním usnesení RM č. 4732/2018 ze dne 4.4.2018 o souhlas 

s uložením nové kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 641 v k.ú. 

Přední Ptákovice. 

 

7) Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2018 

Usnesení č. 4790/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2018 

 

8) Paní Iva Drdová– žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4791/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o 

velikosti 2 +KK o výměře 67,60 m2 s paní Ivou Drdovou, a to ke dni 30.6.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

9) Paní Veronika Ouředníková– žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4792/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o 

velikosti 2+1 a výměře 62,04 m2, s paní Veronikou Ouředníkovou a to ke dni 30.6.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

10) Paní Nikola Pačajová–žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4793/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 1+0 a 

výměře 47,50 m2 s paní Nikolou Pačajovou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

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

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

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

1.4.2018 do 30.4.2018. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou 

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

stanoveno ve výši 2.706,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 8.118,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy              
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na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 1004900309., spravovaný                   

TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

11) Manželé Karel a Brigita Irdzovi–žádost  o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4794/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

výměře 56,20 m2 s manž. Karlem a Brigitou Irdzovými, přičemž smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou 3 měsíců  s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při 

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

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

1.4.2018  do 30.4.2018. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou 

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

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

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

nájemného, která činí 9.729,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy              

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0020601209, spravovaný                      

TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

12) Paní Marie Bártíková– prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4795/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014 Strakonice, 

s paní Marií Bártíkovou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o další  ½ rok.  

II. Ukládá  

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

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

13) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

 Paní Jana Všiváková 

 Paní Patricie Bledá 

 Paní Denisa Žigová 

 Paní Iveta Ferencová 

 Pan Marek Miškovčík 

 Paní Zdenka Murgáčová  

 Paní Martina Rovňanková 

 Paní Jaroslava Hrdinová 

 Paní Jana Kopecká 

 Paní Zdeňka Rybáková 

 Paní Vladimíra Božovská 

 Paní Beata Grundzová 

 Paní Eva Grundzová 

 Paní Jarmila Brdičková 
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 Paní Lenka Svobodová 

 Paní Věra Landsingerová 

 Manželé Jolana a Zdeněk Kunovi 

 Pan František Burian 

 Paní Iveta Cinová 

 Paní Květuše Reisingerová 

 Manželé Farkašovi 

 Paní Alžběta Lacková 

 Pan Jakub Mužík 

 Paní Blažena Tlapáková 

 Paní Mária Svobodová 

 Paní Jolana Bledá Patkoló 

 Paní Ema Bischofová  

 Pan Jiří Janda 

 Paní Květa Kunešová 

Usnesení č. 4796/2018 (100/1)  

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 

duben do 25.4.2018. V případě, že Jana Všiváková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Souhlasí  

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

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

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

25.4.2018. V případě, že Patricie Bledá, neuhradí  nájemné za měsíc duben do 25.4.2018, 

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 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 duben do 25.4.2018. V případě, že Denisa Žigová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

IV. 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 

duben do 25.4.2018. V případě, že paní Iveta Ferencová, neuhradí nájemné za měsíc duben                       

do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

V. 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 Markem Miškovčíkem, přičemž předmětem dodatku bude 
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prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

duben  do 25.4.2018. V případě, že pan Marek Miškovčík, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

VI. 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 

duben do 25.4.2018. V případě, že Zdeňka Murgáčová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VII. 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 

duben do 25.4.2018. V případě, že Martina Rovňanková, neuhradí nájemné za měsíc duben                         

do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

VIII. 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 duben   do 25.4.2018. V případě, že Jaroslava Hrdinová, neuhradí nájemné za měsíc 

duben do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

IX. Souhlasí  

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

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

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

za měsíc duben do 30.4.2018. V případě, že Jana Kopecká, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 30.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

X. 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 

duben do 25.4.2018. V případě, že paní Zdeňka Rybáková, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XI. 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 duben do 25.4.2018. V případě, že paní Božovská, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

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

duben do 25.4.2018. V případě, že paní Beata Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc duben 

do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XIII. 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 

duben do 25.4.2018. V případě, že Eva Grundzová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XIV. 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 duben do 25.4.2018. V případě, že paní Jarmila Brdičková, neuhradí nájemné   za 

měsíc duben do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XV. 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 

duben a uhrazením nájemného za měsíc duben do 30.4.2018. V případě, že Lenka Svobodová, 

neuhradí splátku dluhu za měsíc duben a nájemné za měsíc duben do 30.4.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 

XVI. 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 

duben do 25.4.2018. V případě, že Věra Landsingerová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVII. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 89,70 m2, s manželi Jolanou a Zdeňkem Kunovými, přičemž předmětem 

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

za měsíc duben do 25.4.2018. V případě, že manželé Kunovi,  neuhradí nájemné za měsíc 

duben do 25.4.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A26 o velikosti 

1+1 a výměře 43,15 m2 s panem Františkem Burianem, přičemž předmětem dodatku bude 

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

měsíc duben do 25.4.2018. V případě, že pan František Burian, neuhradí nájemné za měsíc 

duben do 25.4.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace). 
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XIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 017 o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 s paní Ivetou Cinovou,   přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu  o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 

25.4.2018. V případě, že paní Iveta Cinová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2018, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 3+1 a 

výměře 74,10 m2, s paní Květuší Reisingerovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

měsíc duben do 25.4.2018. V případě, že paní Květuše Reisingerová, neuhradí nájemné  za 

měsíc duben do 25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.446,- Kč/měsíc. 

XXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 2+1 a 

výměře 71,00 m2 s manž. Janem a Marií Farkašovými, přičemž předmětem dodatku bude 

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

duben do 25.4.2018. V případě, že manž. Farkašovi,  neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003 o velikosti 1+0 a 

výměře 43,40 m2, s paní Alžbětou Lackovou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

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

25.4.2018. V případě, že paní Lacková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2018, 

nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  

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

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o velikosti 

1+0 a výměře 33,64 m2, s panem Jakubem Mužíkem,  přičemž předmětem dodatku bude 

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

duben do 25.4.2018. V případě, že pan Jakub Mužík, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.463,- Kč. 

XXIV. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Blaženou Tlapákovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

duben do 25.4.2018. V případě, že paní Tlapáková, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí 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 

1+1 a výměře 56,20 m2, s paní Máriou Svobodovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

duben do 25.4.2018. V případě, že paní Svobodová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Jolanou Patkoló Bledou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

duben do 25.4.2018. V případě, že paní Patkoló Bledá, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XXVII. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Emou Bischofovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

duben do 25.4.2018. V případě, že paní Bischofová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

25.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XXVIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o velikosti 

1+0 a výměře 29,80 m2 s panem Jiřím Jandou,  přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

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

25.4.2018. V případě, že pan Janda, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2018, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 028, o velikosti 

1+0 a výměře 66,70 m2 s paní Květou Kunešovou, přičemž předmětem dodatku bude 

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

duben do 30.4.2018. V případě, že paní Kunešová, neuhradí nájemné za měsíc duben do 

30.4.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.567,- Kč (dotace). 

XXX.Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

14) Pronájem nebytových prostorů v organizaci MěKS Strakonice – p. Hana 

Dražďáková  

Usnesení č. 4797/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 99-012 uzavřené dne 1.9.2008 mezi 

městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou ČZ, Máchova 108, Strakonice,  jejímž 

předmětem byl pronájem tělocvičny o výměře 53 m2 a šatny o výměře 21,40 m2 v objektu 

Kosmonautů 1266, Strakonice,  a sice ke dni 31.8.2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní Hanou Dražďákovou, jejímž 

předmětem bude pronájem nebytových prostorů v objektu Kosmonautů 1266, Strakonice, na 

poz. p.č. st. 3454 v k.ú. Strakonice, konkrétně  tělocvičny o výměře 53 m2 a šatny o výměře 

21,40 m2,  za následujících podmínek: pronájem za účelem cvičení metody pilates a Spirální 

stabilizace, nájemné ve výši 105,- Kč/každou hodinu cvičení v tělocvičně + 40,- Kč/za každý 

den používání šatny, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce, ve smlouvě budou zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení 

změn a úprav předmětu nájmu  bez souhlasu pronajímatele  (za každé porušení), dále za 

neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení doby nájmu (za každé 
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porušení), smluvní pokuta ve výši  1.000,- Kč  za porušení předání předmětu nájmu po 

skončení doby nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den 

prodlení s předáním předmětu nájmu). 

III. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné dohody a smlouvy.  

 

15) Prodej movitého majetku  - p. Marie Hovorková 

Usnesení č. 4798/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a paní Marií Hovorkovou, jejímž 

předmětem bude prodej osobního automobilu RENAULT KANGOO, SPZ: STH 67 – 18, r. 

výroby 1998, VIN: VF1KC0AAF19088403, a sice za kupní cenu  4.000,- Kč, s tím, že veškeré 

náklady spojené s převodem vozidla a přihlášením bude hradit kupující (např. ekologický 

poplatek, poplatek za převod a přihlášení vozidla). 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

16) Ukončení nájemní smlouvy – p. Martin Gabara 

Usnesení č. 4799/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2017-00527 uzavřené dne 1.11.2017 

mezi městem Strakonice a panem Martinem Gabarou, jejímž předmětem je pronájem 

nebytových prostorů o výměře 110 m2 se sociálním zařízením společným s nájemcem 

sousedních nebytových prostorů v objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, a sice dohodou 

ke dni 15.5.2018.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 110 m2 v přízemí objektu              

Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 389/2 v k.ú. Strakonice, sociální zařízení  

společné s nájemcem sousedních nebytových prostorů v přízemí objektu.   

 

17) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,,Dobíjecí 

stanice pro elektromobily u Zimního stadionu“ .  

Usnesení č. 4800/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o připojení s  E.ON Distribuce a.s., pro odběrné místo ,,Dobíjecí stanice 

pro elektromobily u Zimního stadionu“. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 50.000,- Kč 

s DPH. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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18) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo  ,,Veřejné 

osvětlení lokality Beranův dvůr“ .  

Usnesení č. 4801/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s puzavřením smlouvy o připojení s  E.ON Distribuce a.s., pro odběrné místo veřejné 

osvětlení lokality Beranův dvůr ve Strakonicích. 

II. Souhlasí 

se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 25.000,- Kč 

s DPH 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

19) Pronájem nebytových prostorů - doplnění usnesení RM, týkajícího se pronájmu 

v objektu Bažantnice 

Usnesení č. 4802/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s doplněním usnesení RM č. 4757/2018 ze dne 4.4.2018, a to tím způsobem, že předmět 

nájmu do nájemní smlouvy uzavřené s panem Martinem Gabarou,schválený výše uvedeným 

usnesením RM, bude doplněn o prostory šatny o výměře 15 m2 v části č. 4 objektu 

Bažantnice, tj. v budově čp. 372 na pozemku p.č. st. 34/2 v k.ú. Nové Strakonice, s tím, že 

ostatní podmínky pronájmu dle výše uvedeného usnesení RM zůstanou zachovány, včetně 

výše nájemného.  

 

20) Paní Veronika Kreizlová, Prácheňská 132, Strakonice, IČ 05731682 – žádost o 

snížení ceny nájmu  

Usnesení č. 4803/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě 2013-424, ze dne 14.10.2013, původně uzavřena 

s paní Annou Polákovou, nyní na základě dodatku o postoupení práv a povinností dodatek 

číslo 2017-00187, jež je uzavřen s paní Veronikou Kreizlovou, jehož předmětem bude snížení 

aktuální ceny nájmu ve výši 6.500 Kč měsíčně bez DPH na 5.000 Kč měsíčně bez DPH. 

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

5 na tržnici u kostela sv. Markéty vše v k.ú. Strakonice a nájemce je paní Veronika Kreizlová,  

IČ 05731682, Strakonice.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku.  

 

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

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

účelem reklamy  

Usnesení č. 4804/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

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

se  na tržnici u kostela sv. Markéty. 
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s panem Bc. Jaroslav Šmolíkem, Maja 

servis, Mlpodnikající na adrese Písecká 1318, Strakonice,  IČ 73482609, DIČ 

CZ6904241696, za účelem propagace předmětné firmy, za cenu nájmu 1.000 Kč měsíčně + 

aktuální sazba DPH.  

Výpovědní lhůta činí 1 týden.  

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

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

porušena.  

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

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

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

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

Usnesení č. 4805/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se užívání části pozemku p.č. 441/1 v k.ú. 

Strakonice o výměře cca 20 m2. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s panem Jiřím Prokešem, za účelem umístění vlastního 

plechového montovaného skladu pro potřeby uskladnění tréninkových pomůcek pro 

brankářský trénink, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.  

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

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

porušena.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

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

s umístěním informační tabule  

Usnesení č. 4806/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se užívání části pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Nové 

Strakonice o výměře cca 2 m2. 

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, U Zimního 

stadionu 1952/2,IČ: 72053127 České Budějovice za účelem umístění vlastní informační 

tabule, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.  

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

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

porušena.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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24) Kanoistický klub Otava Strakonice, Václav Vondra, předseda– žádost o krátkodobé 

užívání pozemku  

Usnesení č. 4807/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

z titulu majitele pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s krátkodobým a 

bezúplatným užíváním předmětného pozemku, za účelem parkování vozidel při veřejných 

závodech slalomu.  

Užívání pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je povoleno ve dnech  29. 6.  – 1.7. 2018 a dále 

5.10. – 7.10.2018, pro Kanoistický klub Otava Strakonice, Radomyšlská 522, Strakonice.  

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je součástí předmětu nájmu 

Nájemní smlouvy číslo 99-050, dodatek č. 3 mezi městem Strakonice a společností 

AGROKAT spol. s r.o., Krtská 55, 387 11 Katovice, je souhlas města Strakonice podmíněn 

souhlasem společnosti AGROKAT spol. s r.o.. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy MěÚ Strakonice.  

 

25) Paní Monika Hůdová– žádost o pronájem pozemku  - vyhlášení záměru 

Usnesení č. 4808/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1371/168 v k.ú. Strakonice o výměře 

cca 25 m2 za účelem zřízení tzv. předzahrádky. 

 

26) Paní Věra Hrehová– prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4809/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

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, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 

měsíc.  

II. Ukládá  

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

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen. 

 

27) Paní Žaneta Grundzová - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4810/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

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, 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.  
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28) Pan Josef Janeček - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4811/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. 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, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 

měsíc. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

29) Pan Miroslav Sivák - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4812/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 65,37 m2 s panem Miroslavem Sivákem, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. Podmínkou pro uzavření tohoto dodatku je předchozí 

splacení celé výše dluhu ve výši 3.622,- Kč, který má dlužník pan Miroslav Sivák, vůči 

pronajímateli z titulu neuhrazeného vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu za rok 2015, 

a to do 30.4.2018. 

Souhlas je dále podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 30.4.2018. V případě, že 

pan Miroslav Sivák, neuhradí nájemné za měsíc duben do 30.4.2018, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč/měsíc. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

30) Paní Barbora Lebedová - prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4813/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 

2+1 a výměře 85,00 pro paní Barboru Lebedovou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 

další ½ rok.  

II. Ukládá  

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

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

31) MUDr. Dana Fialkovičová–žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4814/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, o 

velikosti 3+1 a výměře 69,40 m2, s MUDr. Danou Fialkovičovou, a to ke dni 30.6.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 
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32) Paní Věnceslava Bledá–žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 4815/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o velikosti 1+0 a 

výměře 43,40 m2 s paní Věnceslavou Bledou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou 3 měsíců  s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při 

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

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

1.2.2018 do 30.4.2018. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, budou 

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

stanoveno ve výši 2.604,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 7.812,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0051800411, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

33) Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 

komunikace Šmidingerova, Strakonice“ 

Usnesení č. 4816/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením zadávacího řízení - zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“, provedeného hodnotící komisí 

pověřenou provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění podmínek účasti 

v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek. 

II. Rozhodla 

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, tzn. nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou na 

realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“,  je nabídka 

účastníka zadávacího řízení: 

firma Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČO 45357307 

s nabídkovou cenou včetně DPH: ………………..  11.617.164,27 Kč 

  

V případě, že vybraný dodavatel odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu o dílo nebo mu 

neposkytne dostatečnou součinnost, dojde k posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení, 

který se umístil druhý v pořadí a zadavatel může uzavřít smlouvu o dílo účastníkem 

zadávacího řízení, který se umístil 2. v pořadí: 

firma M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 

s nabídkovou cenou včetně DPH: ……………….  12.746.936,31 Kč 

 

V případě, že účastník zadávacího řízení, který se umístil na 2, místě odmítne uzavřít se 

zadavatelem smlouvu o dílo nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, dojde k posouzení 

nabídky účastníka zadávacího řízení, který se umístil 3. v pořadí a zadavatel může uzavřít 

smlouvu o dílo účastníkem zadávacího řízení, který se umístil 3. v pořadí: 

firma EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 

45274824 

s nabídkovou cenou včetně DPH: ……………….  13.149.720,06 Kč 
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III. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace 

Šmidingerova, Strakonice“, s vybraným dodavatelem – Silnice Klatovy a.s., se sídlem 

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČO 45357307, za celkovou cenu předmětu díla včetně DPH:    

11.617.164,27 Kč. Termín realizace: do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. 

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 

komunikace Šmidingerova, Strakonice“.    

 

34) Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice 

Usnesení č. 4817/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

postup přípravy zadání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání 

stavby ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje akce: „Rekonstrukce 

silnice III/00430 Hajská, Strakonice“ 

II. Jmenuje 

členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek za město Strakonice: 

1. Člen – p. Josef Štrébl 

2. Člen – Ing. Lukáš Srb 

náhradníky členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek za město Strakonice 

1. Náhradník – Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Náhradník – Ing. Jan Blahout 

III. Pověřuje 

majetkový odbor zastupováním ve věcech administrativních a realizačních v souvislosti 

se zadáním a tvorbou projektové dokumentace předmětné akce. 

 

35) ZŠ Dukelská č.p. 166 Strakonice – oprava povrchu podlahy ve dvou tělocvičnách  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

36) Posouzení možnosti ukončení nájemní smlouvy – zimní stadion  

Usnesení č. 4818/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o nájmu prostor na zimním stadionu dle nájemní smlouvy ze dne 28.1.2005 

uzavřenou s panem Jaroslavem Doubkem.   

 

37) CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář – Smlouvy o poskytování 

právních služeb  

Usnesení č. 4819/2018 (100/1)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje  
Usnesení RM č. 4646/2018 ze dne 7.3.2018 

II. Souhlasí  
s odvoláním zmocnění – plné moci udělené dne 19.6.2015 advokátu JUDr. Pavlu Širokému, 

evidenční číslo ČAK 12608, na základě kterého zastupoval město Strakonice, ve všech 

věcech, které se týkají nebo které souvisejí s uplatněním a vymáháním jakýchkoli nároků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 60030360/2009 ze dne 17.9.2009 ve znění pozdějších 

dodatků, kterou město Strakonice uzavřelo se společnostmi Porr a.s., JIHOSPOL, Jihočeská 
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obchodní a stavební společnost, a.s. PRIMA, akciová společnost a PROTOM Strakonice, 

s.r.o.  

III. Souhlasí  
s odvoláním zmocnění – plné moci udělené dne 1.8.2016 advokátu JUDr. Pavlu Širokému, 

evidenční číslo ČAK 12608, na základě kterého zastupoval město Strakonice, ve všech 

věcech, které se týkají nebo které souvisí s uplatněním a vymáháním jakýchkoli nároků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 2013-372 ze dne 13.8.2013 ve znění příslušných dodatků, 

kterou město Strakonice uzavřelo se společností PROTOM Strakonice, s.r.o.  

 

1) Pozemek pod trafostanicí na Jezárkách  

Usnesení č. 4820/2018 (100/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se změnou usnesení č. 4752/2018 (98/1a) ze dne 4.4.2018 spočívající ve změně výše nájemného 

a výše úhrady za bezesmluvní užívání. Výše nájemného činí 3.513,-Kč ročně a úhrada za 

bezesmluvní užívání za období od 1.8.2016 do 30.4.2018 činí 5.731,- Kč. 

 

2) Stížnost na chování nájemce pana Víta Jiřince 

Usnesení č. 4821/2018 (100/1a)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

stížnosti obyvatel Domu s pečovatelskou službou Strakonice, týkající se jednání a chování 

nájemce pana Víta Jiřince.  

 

3) Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku: „Parkoviště 

Beranův dvůr, Strakonice“ 

Usnesení č. 4822/2018 (100/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením zadávacího řízení - zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

„Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“, provedeného hodnotící komisí pověřenou provedením 

otevírání obálek s nabídkami, k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a k 

hodnocení nabídek. 

II. Rozhodla 

že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, tzn. nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou na 

realizaci veřejné zakázky „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“, je nabídka účastníka 

zadávacího řízení: 

firma Casta dopravní stavby s.r.o., se sídlem Pražská 467, 397 01 Písek, IČO 28084136 

s nabídkovou cenou včetně DPH:        …………………………     20.470.659,00 Kč 

 

V případě, že vybraný dodavatel odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu o dílo nebo mu 

neposkytne dostatečnou součinnost, dojde k posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení, 

který se umístil druhý v pořadí a zadavatel může uzavřít smlouvu o dílo účastníkem 

zadávacího řízení, který se umístil 2. v pořadí: 

firma Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČO 45357307 

s nabídkovou cenou včetně DPH:        ………………………...     22.650.118,31 Kč 

 

V případě, že účastník zadávacího řízení, který se umístil na 2, místě odmítne uzavřít se 

zadavatelem smlouvu o dílo nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, dojde k posouzení 

nabídky účastníka zadávacího řízení, který se umístil 3. v pořadí a zadavatel může uzavřít 
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smlouvu o dílo účastníkem zadávacího řízení, který se umístil 3. v pořadí: 

firma M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, 110 00 Praha 1, IČO 

42196868 

s nabídkovou cenou včetně DPH:        …………..…………….    22.866.386,40 Kč 

III. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště Beranův dvůr, 

Strakonice“,     s vybraným dodavatelem – Casta dopravní stavby s.r.o., se sídlem Pražská 

467, 397 01 Písek, IČO 28084136, za celkovou cenu předmětu díla včetně DPH:    

20.470.659,00 Kč. 

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště Beranův 

dvůr, Strakonice“.    

 

3. Odbor ŽP 

 Objednávky OŽP za březen 2018 

Usnesení č. 4823/2018 (100/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za březen 2018. 

 

4. Tajemník  

 Úprava výše osobních příplatků ředitelů neškolských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 4824/2018 (100/3)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o 

navýšení osobních příplatků ředitelům neškolských příspěvkových organizací zřizovaných 

městem Strakonice s účinností ode dne 1.5.2018 na částky, které jsou uvedeny v samostatném 

materiálu uloženém na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 

II. Ukládá 

úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice zpracovat nové platové výměry pro ředitele 

neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Strakonice. 

 

 Stanovení kritérií pro poskytování mimořádných odměn ředitelům neškolských 

příspěvkových organizací zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 4825/2018 (100/3)  

Rada města po projednání 

I. Stanoví 

v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 

kritéria pro poskytování mimořádných odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Strakonice takto: 

 

1. Úroveň dodržování pokynů zřizovatele – výsledky kontrol prováděných zřizovatelem 

2. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace (péče řádného hospodáře) 

3. Realizace výběrových řízení dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

v podmínkách města Strakonice a dle dalších právních předpisů 

4. Dodržování / porušování právních předpisů zaměstnanci organizace (vytvoření 

nápravných a preventivních opatření) 
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5. Prevence a likvidace mimořádných událostí 

6. Získávání finančních prostředků z jiných zdrojů – projekty, granty, dotace a dary 

7. Prezentace organizace na veřejnosti – kulturní a sportovní akce, veřejně prospěšné 

činnosti, webové stránky 

8. Úroveň poskytování služeb, hodnocení veřejnosti (stížnosti, uznání) 

9. Osobnostní rozvoj 

10. Motivace zaměstnanců organizace – rozvoj kultury organizace 

11. Osobní podíl na všestranném rozvoji organizace 

12. Kvalita plnění mimořádných a jednorázových úkolů  

13. Úroveň kvality zpracování výroční zprávy 

 

Zprávu o činnosti příspěvkové organizace za příslušné kalendářní pololetí se zaměřením na 

zhodnocení výše uvedených kritérií zpracují ředitelé neškolských příspěvkových organizací a 

předloží k projednání Radě města Strakonice vždy k 31. květnu a 30. listopadu příslušného 

kalendářního roku v rozsahu max. 2 stran formátu A4.  

Na základě této zprávy (nikoli však výlučně) bude rozhodováno o poskytnutí mimořádných 

odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Strakonice. 

 

5. Sociální odbor  

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Usnesení č. 4826/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 2. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví, ze dne 1.3.2018.  

 

 Dotace 

1) Dotace Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na 

pečovatelskou službu 

Usnesení č. 4827/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 

25.000  Kč na pečovatelskou službu – zálohy na služby (energie), opravy automobilů a mzdy. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 

Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši  25.000  Kč na  pečovatelskou 

službu v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní Charitě Strakonice, 

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice.  
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2) Dotace Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na odbornou 

sociální poradnu 

Usnesení č. 4828/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice  ve výši  

25.000 Kč na odbornou sociální poradnu – zálohy na služby (energie), opravy automobilů, 

mzdy. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši  50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 

01 Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na odbornou 

sociální poradnu v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní Charitě Strakonice, 

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice. 

 

3) Dotace Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice na osobní 

asistenci 

Usnesení č. 4829/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 

25.000 Kč na osobní asistenci – zálohy na služby (energie), opravy automobilů a mzdy. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní Charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 

Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na osobní asistenci 

v předloženém znění. 

III Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní Charitě Strakonice, 

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice. 

 

4) Dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice na úhradu nájemného bezbariérových prostor 

půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

Usnesení č. 4830/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti – úhradu 

nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování doplňkové činnosti Půjčovny 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 5.904 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  
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II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice, jejímž předmětem je 

poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti – úhradu nájemného bezbariérových 

prostor, které slouží pro poskytování doplňkové činnosti Půjčovny kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 

zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice. 

 

5) Dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice na osobní asistenci 

Usnesení č. 4831/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti – 

dofinancování nájemného prostor, které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky, 

sociální pracovnice a realizaci služby osobní asistence. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 19.944 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice, jejímž předmětem je 

poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování nájemného prostor, 

které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky, sociální pracovnice a realizace služby 

osobní asistence v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 

zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice. 

 

6) Dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice na odborné sociální poradenství 

Usnesení č. 4832/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti – 

dofinancování nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování odborného 

sociálního poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši  48.375 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a 

seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice, jejímž předmětem je 

poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování nájemného 

bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování odborného sociálního poradenství, 

zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny v předloženém znění. 
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III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 

zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice, SNP 559, 383 01 Prachatice. 

 

7) Dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice na Kontaktní 

centrum PREVENT Strakonice 

Usnesení č. 4833/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice ve výši 20.000  

Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby 

Kontaktní centrum PREVENT Strakonice. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 

Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na nájem financování 

osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Kontaktní centrum 

PREVENT Strakonice předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., 

Heydukova 349, 386 01 Strakonice. 

 

8) Dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice na Jihočeský 

streetwork PREVENT 

Usnesení č. 4834/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 

386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů 

spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 45.816 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 

Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na financování 

osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský 

streetwork PREVENT v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99 z.ú., 

Heydukova 349, 386 01 Strakonice. 

 

9) Dotace FOKUSU – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociální rehabilitaci 

Usnesení č. 4835/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  FOKUSU – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek  ve výši 48.000 

Kč na úhradu části provozních a osobních nákladů – nájem prostor, energie, mzdy – 
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spojených s provozem sociální služby sociální rehabilitace ve Strakonické pobočce Lidická 

1 081, Strakonice. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.160 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace FOKUSU – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek, 

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 48.000 Kč na úhradu části provozních a 

osobních nákladů – nájem prostor, energie, mzdy – spojených s provozem sociální služby 

sociální rehabilitace ve Strakonické pobočce Lidická 1 081, Strakonice v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace FOKUSU – Písek, z.ú., 

Kollárova 485, 397 01 Písek.   

 

10) Dotace FOKUSU – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek na sociálně-terapeutickou 

dílnu 

Usnesení č. 4836/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace FOKUSU – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 48.000 Kč 

na úhradu části provozních a osobních nákladů – nájem prostor, energie, mzdy, spojených 

s provozem sociální služby sociálně-terapeutická dílna ve strakonické pobočce na adrese 

Lidická 1081 Strakonice.   

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši  95.496 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  FOKUSU – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek, 

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši  48.000 Kč na úhradu části provozních a 

osobních nákladů – nájem prostor, energie, mzdy, spojených s provozem sociální služby 

sociálně-terapeutická dílna ve strakonické pobočce na adrese Lidická 1081, Strakonice 

v předloženém znění.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace FOKUSU – Písek, z.ú., 

Kollárova 485, 397 01 Písek. 

 

11) Dotace Diecézní Charitě České Budějovice, Kanovnická 405/16, 370 01 České 

Budějovice 

Usnesení č. 4837/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Diecézní Charitě České Budějovice, Kanovnická 405/16, 370 01 České 

Budějovice ve výši 25.000 Kč na úhradu mzdových nákladů projektového týmu, nájemného a 

energií prostor, v nichž je služba poskytována, kancelářské potřeby a vybavení spojené 

s realizací služby Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Smetanova 533, 

Strakonice. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši  58.800 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní Charitě České Budějovice, Kanovnická 

405/16, 370 01 České Budějovice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč 
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na úhradu mzdových nákladů projektového týmu, nájemného a energie prostor, v nichž je 

služba poskytována, kancelářské potřeby a vybavení spojené s realizací služby v předloženém 

znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní Charitě České 

Budějovice, Kanovnická 405/16, 370 01 České Budějovice. 

 

12) Dotace APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského 887, 390 02 Tábor 

Usnesení č. 4838/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského 887, 390 02 Tábor ve výši 19.000 Kč 

na poskytování sociální služby na území města Strakonice. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 38.200 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského 887, 390 02 Tábor,          

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši  19.000 Kč na poskytování sociální služby na 

území města Strakonice v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského 

887, 390 02 Tábor. 

 

13) Dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 387 34 Záboří 

Usnesení č. 4839/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 387 34 Záboří ve výši  45.000 Kč na 

zajištění provozu Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 

pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 65.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 

psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, Záboří 83, 387 34 Záboří,  

jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč na zajištění provozu Poradny pro 

rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 

rozvoj  v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, 

manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 

Záboří 83, 387 34 Záboří. 
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14) Dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Území sdružení Strakonice, 

Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 4840/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Území sdružení Strakonice, 

Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 15.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na energie – 

vodu, topení a plyn v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny kompenzačních 

pomůcek územního sdružení ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů 

pracovníka půjčovny.  

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 25.000 Kč na mzdy nelze poskytnout v plné výši 

z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Území 

sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace 

ve výši 15.000 Kč na  částečnou úhradu nákladů na energie – vodu, topení a plyn v části 

budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny kompenzačních pomůcek územního sdružení ve 

Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníka půjčovny v předloženém 

znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně 

postižených v ČR, z.s., Území sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice. 

 

15) Dotace Domácí péči ČČK, o.p.s., Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice na nájem 

a služby 

Usnesení č. 4841/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Domácí péči ČČK, o.p.s., Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice 

ve výši  25.000 Kč na nájem a služby. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč na mzdy nelze poskytnout v plné výši 

z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK, o.p.s., Boženy Němcové 1 118, 

386 01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na nájem a 

služby  v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK, o.p.s., 

Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice. 

 

16) Dotace Domácí péči ČČK, o.p.s., Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice na 

podporu a rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a umírající pacienty 

Usnesení č. 4842/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Domácí péči ČČK, o.p.s., Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice 

ve výši 50.000 Kč na podporu a rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a 

umírající pacienty, nákup potřebných kompenzačních pomůcek. 
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II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK, o.p.s., Boženy Němcové 1 118, 

386 01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na podporu a 

rozvoj poskytování paliativní péče o terminálně nemocné a umírající pacienty, nákup 

potřebných kompenzačních pomůcek v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK, o.p.s., 

Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice. 

 

17) Dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Boženy Němcové 1 118, 386 01 

Strakonice 

Usnesení č. 4843/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Boženy Němcové 1 118, 

386 01 Strakonice ve výši 25.000 Kč na nájem a služby. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, 

Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 

25.000 Kč na nájem a služby v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže, Boženy Němcové 1 118, 386 01 Strakonice. 

 

18) Dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 4844/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 

Strakonice ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy koordinátorky. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 44.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centru Beruška Strakonice, z.s., 

Lidická 194, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na 

částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy koordinátorky v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí Beruška Strakonice, z.s., Lidická 

194, 386 01 Strakonice. 
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19) Dotace Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01 

Strakonice  

Usnesení č. 4845/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 

386 01 Strakonice ve výši 5.000  Kč na kancelářské potřeby a zdravotní materiál a pomůcky 

používané při cvičení na rekondičně edukačních pobytech se zdravotním zaměřením. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, 

Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 5.000  

Kč na kancelářské potřeby a zdravotní materiál a pomůcky používané při cvičení na 

rekondičně edukačních pobytech se zdravotním zaměřením v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek 

Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice. 

 

20) Dotace Středisku rané péče, SPRP, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 370 

01 České Budějovice 

Usnesení č. 4846/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Středisku rané péče, SPRP, pobočka České Budějovice, Čechova 

164/1, 370 01 České Budějovice ve výši  15.000 Kč na poskytování služeb rané péče čtyřem 

rodinám, které žijí ve Strakonicích a vychovávají dítě s kombinovaným postižením. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 30.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Středisku rané péče, SPRP, pobočka České 

Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice,  jejímž předmětem je poskytnutí 

dotace ve výši  15.000 Kč na poskytování služeb rané péče čtyřem rodinám, které žijí ve 

Strakonicích a vychovávají dítě s kombinovaným postižením v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Středisku rané péče, SPRP, 

pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice. 

 

21) Dotace Spolku Labyrinth Strakonice, Lidická 194, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 4847/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace  Spolku Labyrinth Strakonice, Lidická 194, 386 01 Strakonice ve výši  

30.000 Kč na provoz občanské poradny – odborné sociální poradenství – mzdové a provozní 

náklady. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 

nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí Spolku Labyrinth Strakonice, Lidická 194, 386 01 

Strakonice,  jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 30.000 na provoz občanské 

poradny – odborné sociální poradenství – mzdové a provozní náklady v předloženém znění. 
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III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Spolku Labyrinth Strakonice, 

Lidická 194, 386 01 Strakonice. 

 

22) Dotace Oblastní odbočce SONS Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 4848/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Oblastní odbočce SONS Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 

ve výši 25.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS pro širokou veřejnost a studenty, 

zabývající se problematikou zrakově postižených – prvotní kontakt s osobou, která má 

problém se zrakem. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč na odborné sociální poradenství nelze 

poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 

2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS Strakonice, Stavbařů 213, 

386 01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč na provoz 

kontaktní kanceláře SONS v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS 

Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice. 

 

23) Dotace I-MY, tř. E. Beneše 286/5, 392 01 Soběslav 

Usnesení č. 4849/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace I-MY, tř. E. Beneše 286/5, 392 01 Soběslav ve výši 10.000 Kč na 

poskytování terénních služeb rané péče, které jsou poskytovány rodinám dětí s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, opožděným a 

ohroženým vývojem od narození do 7 let ve Strakonicích – tři rodiny, na mzdové náklady na 

poradkyně, pohonné hmoty a telefonické hovory. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 30.000 Kč na odborné sociální poradenství nelze 

poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 

2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace I-MY, tř. E. Beneše 286/5, 392 01 Soběslav, jejímž 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na poskytování terénních služeb rané péče, 

které jsou poskytovány rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, 

s poruchy autistického spektra, opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 let ve 

Strakonicích – tři rodiny, na mzdové náklady na poradkyně, pohonné hmoty a telefonické 

hovory v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace I-MY, tř. E. Beneše 286/5, 

392 01 Soběslav. 
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24) Dotace Nemocnici Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 

Usnesení č. 4850/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Nemocnici Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice ve 

výši 30.000 Kč na nákup 8 polohovacích křesel a 8 WC křesel stabilních pro sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče – sociální lůžka. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 96.000 Kč na odborné sociální poradenství nelze 

poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 

2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 

29 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na nákup 8 

polohovacích křesel a 8 WC křesel stabilních pro sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče – sociální lůžka v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici Strakonice, a.s., 

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice. 

 

25) Dotace Cestou vůle, z.s., MUDr. K. Hradeckého 1068, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 4851/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace Cestou vůle, z.s., MUDr. K. Hradeckého 1068, 386 01 Strakonice ve 

výši 10.000 Kč na pořízení notebooku a hifivěže do prostor klubovny spolku na adrese 

Lidická 194, 386 01 Strakonice. 

Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 20.000 Kč na odborné sociální poradenství nelze 

poskytnout v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 

2018.  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Cestou vůle, z.s., MUDr. K. Hradeckého 1068, 386 

01 Strakonice, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na pořízení 

notebooku a hifivěže do prostor klubovny spolku na adrese Lidická 194, 386 01 Strakonice 

v předloženém znění. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Cestou vůle, z.s., MUDr. K. 

Hradeckého 1068, 386 01 Strakonice. 

 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 4852/2018 (100/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek sociálního odboru za březen 2018. 

 

6. OIP  

 Seznam objednávek  
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Usnesení č. 4853/2018 (100/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za březen 2018 

 

7. MěKS  

 Zřízení komise Rada seniorů města Strakonice a jmenování jejích členů 

Usnesení č. 4854/2018 (100/6)  

Rada města po projednání 

I. Zřizuje    

komisi Rada seniorů města Strakonice jako svůj iniciativní a poradní orgán podle § 122 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

II. Jmenuje 

předsedkyní komise Rada seniorů města Strakonice paní Marcelu Štverákovou  

a dalšími členy komise Rada seniorů města Strakonice paní Ludmilu Urbanovou, paní Mgr. 

Ivanu Parkosovou, paní Naděždu Novákovou, paní Ing. Hanu Marouškovou, paní Helenu 

Mocovou Linhartovou, paní Janu Kohelovou a pana Jiřího Tesaře. 

 

8. Odbor dopravy 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 4855/2018 (100/7)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

seznam objednávek odboru dopravy za měsíc leden až duben 2018. 

 

9. Odbor vnitřních věcí 

 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při 

narození dítěte 

Usnesení č. 4856/2018 (100/8)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

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

žadatelce Kateřině Kubové.  

 

10. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová.  

 PO – navýšení limitů prostředků na platy – MěKS, MěÚSS 

Usnesení č. 4857/2018 (100/9)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

 s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizace Městské kulturní 

středisko Strakonice o částku 650 tis. Kč na celkovou výši 8.640 tis. Kč na rok 2018 

(částka 250 tis. Kč bude kryta navýšením příspěvku na provoz - viz RO č. 40, částka 

400 tis. Kč použitím rezervního fondu organizace). K navýšení limitu dochází zejména 

z důvodu zajištění náročných kulturních programů pořádaných organizací v roce 2018, 

které budou probíhat většinou během víkendů, bude tedy nutné proplácet přesčasové 

hodiny včetně příplatků 
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 s navýšením limitu prostředků na platy příspěvkové organizace Městský ústav 

sociálních služeb Strakonice o částku 3.100 tis. Kč na celkovou výši 52.000 tis. Kč 

na rok 2018. Důvodem tohoto navýšení je nové zařazení některých zaměstnanců 

organizace v souladu s nařízením vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě.  

 

 Rozpočtová opatření  č. 36 - 42  

Usnesení č. 4858/2018 (100/9, 100/9a)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 36  ve výši  48.400 Kč 

Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP včetně 

projektové dokumentace na projekt „Digitální povodňový a varovný informační systém“.  

Povodňový digitální plán je důležitým dokumentem pro přípravu a realizaci protipovodňových 

opatření a v případě povodní na řešení vzniklé krizové situace. Rozpočtové opatření bude kryto 

použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje            406 – 3744 – xxxx 

   financování                          8115 

RO  č. 37  ve výši  914.110,80 Kč 

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

Základní škola Strakonice, Dukelská 166, na realizaci projektu v rámci Operačního programu 

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

Rozpočtová skladba - příjmy           1321 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje           1321 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 38  ve výši  156.728,80 Kč 

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

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, na realizaci projektu v rámci Operačního programu 

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

Rozpočtová skladba - příjmy           1303 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje           1303 – 3111 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 39  ve výši  6.673.559,79 Kč 

Zpětná investiční dotace na projekt „Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov“. Cyklostezka 

s asfaltovým povrchem o délce 1,6 km propojila Strakonice s Novým Dražejovem. Fyzická 

realizace projektu byla zahájena v roce 2016 a dokončena v roce 2017. Celkem bylo za oba 

roky proinvestováno 7.887 tis. Kč. Částka 6.302.806,47 Kč představuje podíl ze strukturálních 

fondů EU, částka 370.753,32 Kč podíl ze státního rozpočtu. O uvedenou částku bude sníženo 

použití prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - příjmy           732 – 0000 – 4216 – ÚZ 17 968, 17 969 

   financování               8115 

RO  č. 40  ve výši  250.000 Kč 

Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěKS Strakonice. 

Finanční prostředky budou použity na úhradu platů zaměstnanců organizace v souladu 

s navýšením limitu prostředků na platy (viz bod 1). Rozpočtové opatření bude kryto vratkami 

příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových 

prostředků za rok  2017.   

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 
rozp. po 

změně 

skutečnost 

k 17.04. 

předpoklad 

čerpání 

MěKS Strakonice – provoz (mzdové výdaje)   26.110,0 250,0 26.360,0 9.000,0 26.360,0 

    PO – vratky úč.pr. 500,0 250,0 750,0 2.013,9 2.013,9 
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rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 1078                         3319 5331 250,0   

Příjmy   xxxx 3xxx 2229 250,0   

RO  č. 41  ve výši  250.000 Kč 

Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci MěKS Strakonice na zakoupení 

osobního automobilu, který bude využíván na rozvoz poukázek pro seniory. Rozpočtové 

opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši 

nedočerpaných účelových prostředků za rok  2017.   

(v tis. Kč) 

text kryto upr.rozp. změna 

rozp. 

po 

změně 

skutečnost 

k 17.04. 

předpoklad 

čerpání 

MěKS Strakonice–investice (osobní automobil)   0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 

    PO – vratky úč.pr. 750,0 250,0 1.000,0 2.013,9 2.013,9 

         

rozpočtová skladba   org paragraf položka částka ÚZ  

Výdaje                 1078                         3319 6351 250,0   

Příjmy   xxxx 3xxx 2229 250,0   

RO  č. 42  ve výši  50.000,-Kč 

Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na položce individuální dotace. Finanční 

prostředky budou použity na podporu provozu kanceláře Okresní organizace České unie sportu 

Strakonice (viz materiál OŠCR č. 100/10 a) k projednání v RM dne 25.04.2018). Rozpočtové 

opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje            215 – 3429 – 5222 

   financování                          8115 

 

 PO – použití IF – MěKS, MěÚSS 

Usnesení č. 4859/2018 (100/9)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

 s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 

Strakonice v maximální výši 250.000 Kč na pořízení ojetého dodávkového vozu. 

 s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městský ústav sociálních 

služeb Strakonice v maximální výši 100.000 Kč na pořízení zahradního traktoru, který 

bude využíván zejména k sečení travního porostu a údržbu chodníků na pozemku 

v rozšířeném areálu Domova pro seniory v Rybniční ulici, který byl organizaci vypůjčen 

městem Strakonice v souladu s Dodatkem č. 2 a 3 (schváleno RM dne 29.03.2017 

usnesením č. 3232/2017) ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-445. 

 

11. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Vacková a Bc. Janochová.  

 Individuální dotace – p. Jiří Záhorský (dechová kapela Nektarka) 

Usnesení č. 4860/2018 (100/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 29 300 Kč Jiřímu Záhorskému (dechová kapela Nektarka), Dřešín 

61, 387 19  Čestice, IČO: 47257954 na zajištění dopravy do partnerského města Bad Salzungen 

v rámci Stadtfestu v termínu od 23. 6. do 24. 6. 2018.  
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II. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč Gymnáziu Strakonice, Máchova 174, Strakonice, IČO: 

60650443 na zajištění dopravy do partnerského města Bad Salzungen v rámci  

10. mezinárodního workcampu v termínu od 17. 6. do 24. 6. 2018. Žadatel doloží způsob 

reprezentace města na výše uvedené akci fotodokumentací. 

III. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Mgr. Yvettě Hrabákové, na dopravu na Mistrovství 

Evropy v basketbalu veteránů v Mariboru ve Slovinsku v termínu 22. 6. -1. 7. 2018 pro družstvo 

OLD STARS Strakonice.   

IV. Pověřuje 

starostu podpisem výše uvedených smluv. 

 

 Pozvání delegací partnerských měst – 23. MDF 

Usnesení č. 4861/2018 (100/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s pozváním delegace z partnerského města Bad Salzungen (SRN), Lengnau (Švýcarsko), 

z partnerské oblasti Calderdale (Velká Británie) a města Rawicz (Polsko) do Strakonic u 

příležitosti konání 23. mezinárodního dudáckého festivalu ve dnech 24.-26. srpna 2018. 

 

 Pozvání delegace do polského města Rawicz 

Usnesení č. 4862/2018 (100/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s návštěvou polského města Rawicz ve dnech 8.-10. 9. 2018, město Strakonice bude zastupovat 

místostarosta Josef Štrébl s manželkou. 

 

 Usnesení 4648/2018 – letecké fotografie – Renata Dolejšková 

Usnesení č. 4863/2018 (100/10)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

se zakoupením digitálních formátů snímků (CD-rom, včetně autorských práv) za cenu 15 000 

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

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

II. Revokuje  

usnesení č. 4648/2018 ze dne 21.3.2018. 

 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – leden-březen 2018 

Usnesení č. 4864/2018 (100/10)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.1.-

31.3.2018.  

 

 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o souhlas se 
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změnou výše finančního daru 

Usnesení č. 4865/2018 (100/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

S navýšením částky finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 

Praha 4, na úhradu stravného ve školní jídelně při ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

pro 5 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, v období od 01.01.2018 do 

30.06.2018 ve výši 456 Kč, tzn. z původní částky 13.110 Kč na 13.566 Kč. 

 

 Individuální dotace - Okresní organizace České unie sportu Strakonice 

Usnesení č. 4866/2018 (100/10a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace na provoz kanceláře Okresní organizaci České unie sportu, 

Husova 380, 386 01 Strakonice, IČ 00435449 ve výši 50.000,- Kč. 

II. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Strakonice a Okresní 

organizací České unie sportu, Husova 380, 386 01 Strakonice, IČ 00435449 na provoz 

kanceláře ve Strakonicích. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem smlouvy 

 

12. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vodohospodářský fond města Strakonice – vyhodnocení za rok 2017 a návrh 

čerpání na rok 2018 

Usnesení č. 4867/2018 (100/12)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

vyhodnocení čerpání vodohospodářského fondu za rok 2017 o celkové čerpané výši 1 998 598,- 

Kč včetně DPH. 

II. Schvaluje 

návrh čerpání vodohospodářského fondu na rok 2018 o celkovém objemu 5 000 000,- Kč 

včetně DPH. 

 

 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2015 - 2025 

Usnesení č. 4868/2018 (100/12)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje  

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2015 – 2025. 

 

 Realizace výstavby výtahu pro vchod čp. 432 v domě Společenství vlastníků pro 

dům 427-433 Bezděkovská ul., Strakonice 

Usnesení č. 4869/2018 (100/12)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s realizací výstavby výtahu ve vchodu čp. 432, ul. Bezděkovská, která bude hrazena z úvěru, a 

splácena bude vlastníky vchodu čp. 432. Částka na výstavbu výtahu pro jednu bytovou jednotku 

v majetku města bude v předpokládané výši 88 000,- Kč a splácena bude předpokládaným 

navýšením příspěvku na správu a údržbu domu. 
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 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2018: rekonstrukce 

bytového jádra v bezbariérové úpravě ve volné bytové jednotce  č. 1 v domě 206/II 

ul. Stavbařů  

Usnesení č. 4870/2018 (100/12)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s rekonstrukcí bytového jádra v uvolněné bytové jednotce č. 1 v domě čp. 206, ul. Stavbařů, 

Strakonice a to v bezbariérové úpravě. Cena realizace bude navýšena o proti schválenému 

rozpočtu pro rok 2018 o bezbariérovou úpravu a bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy 

bytového fondu. 

 

13. ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, na realizaci 

akce: „Dodávka a montáž šatních skříněk“ 

Usnesení č. 4871/2018 (100/13)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se zasláním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném 

znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 

realizaci akce:  „Dodávka a montáž šatních skříněk“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 

výzvě těmto dodavatelům: 

1. AB-STORE s.r.o., Havlíčkova 55/4, 290 01 Poděbrady 

2. Technobank s.r.o., Dolina 69/15, 165 00 Praha 

3. B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3070, 700 300 Ostrava - Zábřeh 

4. Teraspost, Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice 

5. ENPRAG s.r.o., K Holyni 833/42, 154 00 Praha 5 - Slivenec 

II. Souhlasí  

s uveřejněním výzvy na internetových stránkách školy a města Strakonice v souvislosti 

s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci veřejné 

zakázky: „Dodávka a montáž šatních skříněk.“ 

III. Jmenuje  

členy hodnotící komise ve složení: 

1.   p. Josef Štrébl 

2.   Mgr. Jiří Johanes 

3.   Mgr. Jan Babka 

4.   p. Zdeňka Hanzlíková 

5.   p. Jitka Cibulková 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1.   Mgr. Břetislav Hrdlička 

2.   Mgr. Monika Baborová 

3.   Mgr. Helena  Braťková 

4.   Mgr. Ivana Vavrušková 

5.   p. Václav Vaněk 

IV. Ukládá   

řediteli Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 zajistit plnění veškerých úkonů 

při zadání této zakázky. 

 

14. MěÚSS 
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 Řešení havárie na topném systému Domova pro seniory, Lidická 189, Strakonice 

Usnesení č. 4872/2018 (100/14)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
uvedenou důvodovou zprávu týkající se Řešení havárie na topném systému Domova pro 

seniory, Lidická 189, Strakonice 

 

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 1. čtvrtletí 2018 

Usnesení č. 4873/2018 (100/14)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období leden-březen 

r. 2018: 

a)Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v minulém období a jejich pobyt trvá i v 1.čtvrtletí r. 2018 

b)Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v 1. čtvrtletí r. 2018 

c)Uživatelé AD, kteří ukončili pobyt v 1. čtvrtletí r. 2018 

II. Ukládá 

a) ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 

v Azylovém domě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších změn a doplňků; 

b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS 

Strakonice. 

 

15. Starosta  

 FK Junior Strakonice, z.s. – žádost o bezplatný pronájem plochy Beranova dvora 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

 Dům dětí a mládeže Strakonice – žádost o zápůjčku II. nádvoří Strakonického 

hradu 

Usnesení č. 4874/2018 (100/15)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

se zápůjčkou II. nádvoří Strakonického hradu pro DDM Strakonice za účelem konání akce 

„Hrad žije tancem a muzikou“, která se bude konat v sobotu 9.6.2018 od 14:00 hodin. Veškeré 

náklady spojené s provozem bude hradit DDM Strakonice z vlastního rozpočtu. 

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s DDM Strakonice příslušnou smlouvu dle bodu I.  

 

 FK Junior Strakonice, z.s. – žádosti o finanční příspěvek   

Usnesení č. 4875/2018 (100/16)  

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí 

předložené žádosti FK Junior Strakonice, z.s. týkající se zajištění financování rekonstrukce 

UMT.  

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.        Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 

        starosta                     místostarosta  


