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   Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů 

Z á p i s 

z  107. jednání Rady města Strakonice 

konaného 22. srpna 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      5 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Zach DiS., Ing. Moučka 
 

Omluveni:     p. Christelbauer, pí Vlasáková, Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                         Usnesení č. 5258/2018 – č. 5335/2018 

2. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 101 – 113 

                                                                                   Usnesení č. 5336/2018  

 Smlouva o poskytnutí příplatku 

                                                                                   Usnesení č. 5337/2018  

 Zřizovací listina MěÚSS – Dodatek č. 8 

                                                                                   Usnesení č. 5338/2018  

3. OŠCR 

 Platový výměr Bc. ZH, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 

                                                                                   Usnesení č. 5339/2018  

 Osobní příplatky ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 

Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5340/2018  

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – duben-červen 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5341/2018  

 Plán rozvoje sportu města Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5342/2018  

 Záštita starosty města Strakonice – TJ ČZ Strakonice, spolek 

                                                                                   Usnesení č. 5343/2018  

 Záštita starosty města Strakonice – Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in 

Czech Republic, o.p.s. 

                                                                                   Usnesení č. 5344/2018  

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – Osm a půl Opice, z. s. 

                                                                                   Usnesení č. 5345/2018  

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1– úprava termínu 

                                                                                   Usnesení č. 5346/2018  

 Odměna ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 

                                                                                   Usnesení č. 5347/2018  

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 - Zpravodaj města Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5348/2018  

4. Odbor rozvoje  
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 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5349/2018  

 Vnitrobloky mezi ulicemi Bezděkovská a Luční ve Strakonicích 

                                                                                   Usnesení č. 5350/2018  

5. Odbor životního prostředí 

 Dohoda o narovnání – v souvislosti se zajišťováním povinností týkajících se 

elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech se společností RETELA, s.r.o. 

                                                                                   Usnesení č. 5351/2018  

 Objednávky OŽP za červenec 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5352/2018  

 Podání žádosti města Strakonice o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotek 

SDH obcí za období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5353/2018  

 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

                                                                                   Usnesení č. 5354/2018  

 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov pro 

zařizovací obvod Strakonice – sever a Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování 

lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jih, s platností od 1. 1. 

2018 – 31. 1. 2027, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5355/2018  

6. Místostarosta 

 Český červený kříž – žádost o finanční příspěvek  na vydání publikace „První pomoc 

není věda“ 

                                                                                   Usnesení č. 5356/2018  

7. STARZ 

 Zhotovení armované betonové plochy – fotbalový stadion Na Sídlišti  

                                                                                   Usnesení č. 5357/2018  

8. OIP 

 Uzavření smlouvy o poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek Tender arena 

                                                                                   Usnesení č. 5358/2018  

 Seznam objednávek 

                                                                                   Usnesení č. 5359/2018  

9. Sociální odbor 

 Převzetí majetku nepatrné hodnoty 

                                                                                   Usnesení č. 5360/2018  

 Přidělení bytové jednotky v DPS 

                                                                                   Usnesení č. 5361/2018  

10. MP  

 Veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému“ 

                                                                                   Usnesení č. 5362/2018  

11. TS 

 Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2018: odizolování domů 

Nerudova 635,636, Strakonice,  proti vlhkosti 

                                                                                   Usnesení č. 5363/2018  

12. MěÚSS 

 Přijetí daru 
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                                                                                   Usnesení č. 5364/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Kompletní obnova sprchových koutů 

v azylovém domě 2018“ 

                                                                                   Usnesení č. 5365/2018  

13. Starosta  

 Žádosti o zakoupení přívěsného vozíku a automobilu pro SDH Strakonice I 

                                                                                   Usnesení č. 5366/2018  

 OP SK Slavia Praha – odbočka Strakonice, zapsaný spolek – žádost o užití znaku 

                                                                                   Usnesení č. 5367/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
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V úvodu jednání Rady města proběhla schůzka se zástupkyní Rodinného centra Beruška 

Strakonice paní Petrou Staňkovou na téma týkající se čerpání dotací z IROP. Tohoto jednání se 

zúčastnil Mgr. Novotný (pracovník odboru rozvoje MěÚ Strakonice). 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby „Parkovací stání ul. 

Bavorova“ 

Usnesení č. 5258/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Ruší 

veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby „Parkovací stání ul. Bavorova“, a to 

z toho důvodu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku. 

 

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

v souvislosti se stavbou: „Strakonice, Nad Volyňskou – kabel NN“  

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

České Budějovice 

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

Usnesení č. 5259/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 308/10, 609/1, 609/2, 

609/3, 609/5, 652, a 671 v k.ú. Přední Ptákovice a p.č. KN 508/53, 720/1 a 720/2 v k.ú. Nové 

Strakonice, v souvislosti se stavbou: „Strakonice, Nad Volyňskou – kabel NN“, za částku 

65.195,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

3) Podlimitní veřejná zakázka „Strakonice – Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 

206 v ulici Stavbařů“ 

Usnesení č. 5260/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Strakonice – Zateplení bytových domů 

č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

II. Rozhodla 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

III. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 

„Strakonice – Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“  

IV. Rozhodla  

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 

„Strakonice – Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“ těmto 

dodavatelům: 

1. IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice 

2. Salvete spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice 
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3. GORSTAV, stavební společnost, s.r.o., Volyňská 121, 386 01 Strakonice 

4. Švec s.r.o., Malé Nepodřice 76, 397 01 Písek 

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

6. ASARKO s.r.o., Jivno 101, 373 71 Jivno 

7. DEMOSTAV spol. s r.o., Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

8. PRIMA a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

9. VAKU STAV s.r.o., nám. Františka Křižíka 2840, 390 01 Tábor 

V. Jmenuje 

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

hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  p. Josef Štrébl 

2. člen Ing. Jana Narovcová 

3. člen Ing. Jan Blahout 

4. člen Ing. Oldřich Švehla 

5. člen pí. Tereza Dio, GPL – INVEST s.r.o. 

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

zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Ing. Rudolf Oberfalcer  

2. náhradník p. Michal Bezpalec 

3. náhradník Lukáš Srb 

4. náhradník p. Jaroslav Houska 

5. náhradník Ing. Eva Horecká, GPL – INVEST s.r.o. 

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

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

přítomných členů. 

VI. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 

zakázky  

VII. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky. 

 

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

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové OM parkoviště u hradu“  

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

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

Usnesení č. 5261/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 491/1 a 491/4 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové OM parkoviště u hradu“ dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 1305/1 a 224/1 v  k.ú. Dražejov u Strakonic 

Usnesení č. 5262/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 57 ve Starém 

Dražejově s uložením této přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1305/1 a 

224/1 k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

6) Nájemní smlouva na užívání hřiště s umělou trávou - prodloužení doby nájmu  

Usnesení č. 5263/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice, IČ 00251810, 

jako pronajímatel a spolkem FK Junior Strakonice z.s., IČ 228 90 947, se sídlem Na Křemelce 

304, Strakonice I, 386 01 Strakonice, jako nájemcem, jejímž předmětem je užívání části 

pozemku parc.č. 441/1 o výměře cca 7700 m2 v kat. území Strakonice, na kterém se nachází 

hřiště s umělou trávou (viz. grafická příloha mat. č. 107/1), a to včetně stavby umělého hřiště.  

Předmětem dodatku k nájemní smlouvě bude prodloužení doby nájmu o 1 rok, 

tzn. do  31.3.2029. 

II. Pověřuje 

starostu uzavřením a podpisem předmětného dodatku. 

 

7) ZNAKON a.s. – žádost o převedení pozemků pod stavbou vícepodlažního domu 

v lokalitě Na Ohradě  

Usnesení č. 5264/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků pod budoucím „Polyfunkčním domem 

v ul.  Na Ohradě ve Strakonicích“ blíže specifikovaných geometrickým plánem vyhotoveným 

Geoteka s.r.o. pod č. plánu 1546-50/2018.  

Jedná se o následující pozemky v kat. území Nové Strakonice: 

- parc.č. 679/35 o výměře 294 m2 (parcela vznikla z parc.č. 679/2)  

- parc.č. 679/36 o výměře 117 m2 (parcela vznikla z parc.č. 679/2)  

- parc.č. 679/37 o výměře  55 m2 (parcela vznikla z parc.č. 679/3)  

- parc.č. 679/38 o výměře  41 m2 (parcela vznikla z parc.č. 679/3)  

- parc.č. 679/39 o výměře 38 m2 (parcela vznikla z parc.č. 679/12)  

- parc.č. 679/40 o výměře 161 m2 (parcela vznikla z parc.č. 679/20)  

- parc.č. 679/42 o výměře 84 m2 (parcela vznikla z parc.č. 679/21). 

 

8) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 5265/2018 (107/1)  

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 žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1  měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 
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25.8.2018. V případě, že  žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, 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 užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2, s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.8.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

III. Souhlasí  

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

výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu                    

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka  neuhradí  nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, 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. 008, o velikosti 

1+1 a výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.8.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

V. Souhlasí 

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

výměře 52,78 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení smlouvy o 

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

25.8.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VI. Souhlasí  

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

3+1 a výměře 78,70 m2 s žadatelem, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas 

je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. V případě, že nájemce, 

neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

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

VII. 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 žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.8.2018. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VIII. Souhlasí 

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

výměře 41,99 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 
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V případě, že žadatelka  neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.519,- Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 6 měsíců. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

X. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.8.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XI. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 62,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XII. Souhlasí 

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

žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o  1  měsíc. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. V případě, že žadatelka, 

neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

XIII. 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 žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením  nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XIV. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 85,00 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.100,- Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 59,01 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude mu smlouva o 

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

XVI. Souhlasí 

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

výměře 66,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVIII. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 52,88 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.8.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.042,- Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 61,50 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B25 o velikosti 

1+1 a výměře 39,95 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 1.630,- Kč/měsíc (dotace). 

XXI. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 58,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.492,- Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 80,90 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že  žadatel, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.650,- Kč/měsíc. 
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XXIII. 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 žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XXIV. 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 žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.8.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, 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. 023, o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1  rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

XXVI. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jim 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. 030 o velikosti 

2+1 a výměře 63,50 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.364,- Kč/měsíc (dotace) 

XXVIII. 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 žadatelkou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. V případě, že 

žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

1  měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. V případě, 

že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

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

3+0 a výměře 78,45 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí  

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

3+kk a výměře 58,30 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za  měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí 

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

1+0 a výměře 43,40 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o dalších 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 

25.7.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.7.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXXIII. Pověřuje  

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

9) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5266/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. 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 žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. V 

případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

10) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5267/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

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

2+1 a výměře 62,90 m2 s žadatelem, 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. 

 

11) prodloužení smlouvy o nájmu bytu   

Usnesení č. 5268/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
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s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A23 o velikosti 

1+1 a výměře 44,78 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

12) prodloužení smlouvy o nájmu bytu   

Usnesení č. 5269/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 1+0 a 

výměře 33,81 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužená nájmu bytu o 

další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2018. V 

případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

13) žádost o povolení splátek na uhrazení kauce 

Usnesení č. 5270/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení č. 5195/2018 ze dne 25.7.2018 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 025 o velikosti 4+1 a výměře 83,43 m2, 

s žadatelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy 

o další 3 měsíce formou dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a 

v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní 

smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení 

vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Součástí nájemní smlouvy bude 

ustanovení, že nájemce uhradí nájemné  za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky 

za období od 1.7.2018 do 15.9.2018. 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 4.670,- Kč.  

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

nájemného, která činí 14.010,- Kč. Kauce musí být složena na účet vedený městem 

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139102505, spravovaný TS Strakonice, s.r.o., a to 

následujícím způsobem: První část jistoty ve výši 3.510,- Kč bude složena před podpisem 

nájemní smlouvy, další část pak bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 3.500,- Kč vždy 

nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat o 3 splátky. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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14) žádost  o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5271/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o 

velikosti 3+1 a výměře 74,40 m2, s žadatelem, a to ke dni 30.9.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

15) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. B23 

Usnesení č. 5272/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost týkající se přidělení bytové jednotky č. B23. 

II. Bere na vědomí 

žádost týkající se přidělení bytové jednotky č. B23. 

III. Bere na vědomí 

žádost týkající se přidělení bytové jednotky č. B23. 

IV. Bere na vědomí 

doplnění žádosti o nájem bytu o protokol sepsaný na Městském úřadě Strakonice, sociálním  

odboru.  

V. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B23 o velikosti 1+1 a 

výměře 49,27 m2 s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce 

s možností prodloužení o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek 

vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 

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

jednotku je stanoveno ve výši 1.953,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 5.859,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 00805022307, spravovaný 

TS Strakonice, s.r.o. 

VI. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

16) žádost o  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5273/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

s  žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností 

prodloužení o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu 

bytu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní 

užívání předmětné bytové jednotky za období od 1.7.2018 do 31.8.2018. 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 3.486,- Kč. V nájemní 

smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 10.458,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 
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na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 1004900104, spravovaný TS 

Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

17) žádost o umístění včelstev na části pozemku p.č. 443/14 o výměře cca 15 m2 v k.ú. 

Modlešovice  

Usnesení č. 5274/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  uzavřením  Smlouvy  o výpůjčce  mezi  městem  Strakonice a žadatelkou, na užívání části 

pozemku p.č. 443/14 o výměře cca 15 m2, v  k.ú. Modlešovice, obec Strakonice, za účelem 

umístění včelstev ve stojanech.  

Vzhledem k charakteru pozemku p.č. 443/14 – ostatní plocha/jiná plocha, ochranné pásmo 

nemovitá kulturní památka, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka je 

nutné  v případě  jakýchkoliv  zásahů  do  tohoto  pozemku postupovat v souladu se zákonem 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.“ 

II. Pověřuje 

starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.  

 

18) Lékaři bez hranic – Medecins Sans Frontieres in Czech Rebublik, o.p.s. IČ: 

28476654, se sídlem Seifertova 555/47, 130 00 Praha 3 – žádost  o bezplatné užívání 

veřejného prostranství 

Usnesení č. 5275/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 209/1            

o výměře cca 900 m2 v k.ú. Strakonice, uzavřené mezi městem Strakonice a  Lékaři bez 

hranic – Medecins Sans Frontieres in Czech Rebublic, o.p.s. IČ: 28476654, se sídlem 

Seifertova 555/47, 130 00 Praha 3, a to na dobu určitou od 27.9.2018 do 3.10.2018 za účelem 

uspořádání putovní výstavy organizace Lékaři bez hranic s názvem „PŘIJĎTE  PŘILOŽIT  

RUKU“. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy o výpůjčce. 

 

19) ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o 

výpůjčce pozemku p.č. 502 o výměře 497 m2 v k.ú. Nové Strakonice  

Usnesení č. 5276/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  uzavřením  smlouvy o  výpůjčce s   ČR – ÚZSVM  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, 

Praha 2, jejíž předmětem je bezúplatná výpůjčka pozemku od ČR – ÚZSVM, a to p.č. 502  o 

výměře 497 m2 v k.ú. Nové Strakonice včetně pomníku padlým z 1. světové války, a to na 

dobu určitou  od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2023, pro sociální a kulturní účely. 

II. Souhlasí 

se zněním smlouvy o výpůjčce č. 82/CST/2018. 

III. Pověřuje  

starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
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20) Dohoda o předčasném užívání stavby „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“ (dle 

SOD č. 2018-00268) 

Usnesení č. 5277/2018 (107/1)  

Rada města v souvislosti se stavbou: „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“ (dle SOD č. 

2018-00268) 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Parkoviště Beranův dvůr, 

Strakonice“ mezi Městem Strakonice a mezi zhotovitelem Casta dopravní stavby s.r.o., 

Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136. Dohoda o Předčasném užívání bude uzavřena na 

dobu do ukončení přejímek a kolaudace stavby, nejpozději do 31.12.2018.   

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání stavby „Parkoviště 

Beranův dvůr, Strakonice“  

 

21) Dohoda o předčasném užívání stavby „Parkoviště u OSSZ a DDM, Strakonice“ (dle 

SOD č. 2018-00268) 

Usnesení č. 5278/2018 (107/1)  

Rada města v souvislosti se stavbou: „Parkoviště u OSSZ a DDM, Strakonice“ (dle SOD č. 

2018-00268) 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Parkoviště u OSSZ a DDM, 

Strakonice“ mezi Městem Strakonice a mezi zhotovitelem Casta dopravní stavby s.r.o., 

Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136. Dohoda o Předčasném užívání bude uzavřena na 

dobu do ukončení přejímek a kolaudace stavby, nejpozději do 31.12.2018.   

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání stavby „Parkoviště u 

OSSZ a DDM, Strakonice“  

 

22) Přehled objednávek majetkového odboru za červenec 2018 

Usnesení č. 5279/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za červenec 2018 

 

23) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00428 uzavřené dne 25.9.2017, jehož 

předmětem bude rozšíření předmětu nájmu  

Usnesení č. 5280/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00428 uzavřené dne 25.9.2017 mezi 

městem Strakonice a žadatelkou, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu dle 

uvedené smlouvy o nebytový prostor o výměře 19,3 m2 v objektu Sportovní haly, Máchova 

1113, Strakonice, který bude využíván k provozování občerstvení pro návštěvníky fitness 

centra a sportovní haly, s tím, že nájemci bude navýšeno nájemné o částku 7.720,- Kč, tzn. že 

roční nájemné bude činit s účinností od uzavření dodatku částku 71.000,- Kč + DPH, ostatní 

podmínky výše uvedené smlouvy zůstanou zachovány.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného dodatku. 
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24) Žádost  

Usnesení č. 5281/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s tím, aby  žadatelka, využívala nebytové  prostory v objektu OD Maják, Velké náměstí 141 

ve Strakonicích, jejichž je nájemcem na základě nájemní smlouvy č. 2016-00399 uzavřené 

s městem Strakonice, k doučování studentů cca 2x – 3x týdně. Jednalo by se o doučování 

individuální, příp. výjimečně skupinové (2 - 3 studenti).   

 

25) Muzeum středního Pootaví Strakonice – žádost o souhlas s umístěním typizovaného 

dřevěného stánku  

Rada města po projednání k výše uvedenému bodu nepřijala žádné usnesení. 

 

26) Žádost o provedení úpravy plochy na pozemku města Strakonice p.č. 217/2 v k.ú. 

Strakonice mezi cyklostezkou Katovická a mezi domem Bavorova čp. 990, Strakonice  

Žadatel: Společenství vlastníků pro dům čp. 990, 991, 992 a 993, v zastoupení Ing. Vít 

Lelek, místopředseda výboru SVJ, Bavorova 990,  

386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5282/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

odboru ŽP MěÚ Strakonice zajistit provedení vhodných terénních úprav a výsadby zeleně            

z důvodu zajištění svahu proti splavování zeminy ze svahu u cyklostezky Katovická do žlabu 

a vpusti u domu v ul. Bavorova čp. 990. Svah se nachází na pozemku města Strakonice p.č. 

217/2 v k.ú. Strakonice. 

 

27) Žádost o finanční příspěvek města Strakonice na revitalizaci zpevněných ploch na 

pozemku města Strakonice p.č. 579/1 v k.ú. Strakonice u domu čp. 632 v ul. P. Bezruče, 

Strakonice 

Žadatel: Společenství vlastníků pro dům čp. 632, ul. P. Bezruče, Strakonice,  

Usnesení č. 5283/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se stavebními úpravami, které připravuje Společenství vlastníků pro dům čp. 632, ul. P. 

Bezruče, Strakonice v rámci revitalizace plochy u domu čp. 632 v ul. P. Bezruče, která se 

nachází na pozemku města Strakonice p.č. 579/1 v k.ú. Strakonice. Po předchozí dohodě, před 

realizací chodníku, poskytnou Technické služby  Strakonice s.r.o. materiál na opravu 

chodníku. Revitalizace plochy bude provedena na náklady Společenství vlastníků pro dům čp. 

632, ul. P. Bezruče, Strakonice.  

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 

II. Souhlasí 

s přesunutím klepače na koberce, sušáků na prádlo a laviček z pozemku Státního archivu, do 

pozice před vchod do domu čp. 632, na pozemek 579/1 v k.ú. Strakonice, které bude součástí 

připravované revitalizace plochy u domu čp. 632 v ul. P. Bezruče. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
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28) Pan Josef Diviš, Chrášťovice 101, 386 01 Chrášťovice, IČ 46866922, DIČ 

CZ6710240306 – žádost o pronájem prodejního stánku  

Usnesení č. 5284/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s pronájmem prodejního gastro stánku číslo 10, včetně pozemku pod markýzou, umístěného 

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

Nájemní smlouva bude uzavřena s panem Josefem Divišem, Chrášťovice 101, IČ 46866922, 

DIČ CZ6710240306, za účelem zřízení firemní prodejny s mléčnými produkty z vlastní 

mlékárny (mléko, jogurt, tvaroh, sýry atd.) za cenu 4.000 Kč měsíčně + aktuální sazba DPH + 

náklady na služby a energie + inflace.  

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

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

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 10 je zahrnuto užívání společného sociálního 

zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a 12 a dále náklady za spotřebu elektrické 

energie, vody, kdy budoucí uživatel stánku číslo 10 má právo toto sociální zařízení užívat, ale 

i povinnost o něj pečovat.  

Nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou.  

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

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

porušena.  

Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených v nájemní 

smlouvě, činí smluvní pokuta 15.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením 

předmětu nájmu.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním 

předmětu nájmu po dobu delší než jeden měsíc, má pronajímatel právo vypovědět nájem i 

před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je v tomto případě tříměsíční.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

29) STAND BY, s.r.o., Beranových 65, 199 00 Praha 18 – Leňany, IČ 26510756, DIČ 

CZ26510766 – žádost o vydání stanoviska k záměru pronájmu pozemku – vyhlášení 

záměru  

Usnesení č. 5285/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 147/1 a p.č. 1339/1  o celkové výměře 

cca    35 m2 , vše v k.ú. Strakonice, za účelem umístění, vybudování a provozování dobíjecí 

stanice pro elektrická vozidla.  

 

30) Komunistická strana Čech a Moravy, okresní výbor Strakonice – žádost o povolení 

vývěsky – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 5286/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru  na pronájem části pozemku p.č. 726/16 v k.ú. Nové Strakonice o 

výměře cca 1 m2 za účelem umístění vlastní vývěsky dle projektu MIOS. 

 

31) POHL cz, a.s. Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ 25606468, DIČ  CZ25606468 -  
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žádost o pronájem pozemku  – vyhlášení záměru  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod a žádost požaduje doplnit o vyjádření 

Teplárny Strakonice a.s., Technických služeb, odboru ŽP MěÚ Strakonice a dále požaduje 

předložit POV. 

 

32) Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice – dodatek č.4 

Usnesení č. 5287/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru změnit smlouvu uzavřenou dne 1.1.2006 mezi městem Strakonice a 

společností Technické služby Strakonice, s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, jejíž 

předmětem je pronájem vodohospodářského majetku města Strakonice. Tato smlouva                   

o pronájmu je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2025. Předmětem dodatku ke Smlouvě              

o pronájmu bude prodloužení doby nájmu do 31.12.2035. 

 

33) Pozemek parc. č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice – ulice Strojařů 

Usnesení č. 5288/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Trvá 
na usnesení RM č. 2062/2008 ze dne 4.6.2008 týkající se výpůjček částí pozemku p.č. 320/1 

v k.ú. Přední Ptákovice. 

 

34) RI PARTNERS s.r.o., IČ: 24777374, se sídlem Libušská 220/234, Libuš, Praha – 

záměr na výpůjčku pozemku   

Usnesení č. 5289/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku  p.č. 439/12 v k.ú. Strakonice o výměře cca 

413 m2 pod stávajícím parkovištěm u restaurace a resortu Lovecká bašta a za účelem zřízení 

dalšího parkovištěm u této restaurace na dobu 10 let .  

 

35) Žádost  

Usnesení č. 5290/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s revokací bodu I. usnesení RM č. 4680/2018 ze dne 21.3.2018, týkajícího se uzavření 

dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00006, uzavřené dne 9.1.2017 mezi městem Strakonice a 

žadatelem. 

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k  nájemní smlouvě  č. 2017-00006 uzavřené dne 9.1.2017 mezi městem 

Strakonice a žadatelem, jehož předmětem bude změna výše paušálních částek na služby 

spojené s nájmem, a to tím způsobem, že nájemce bude s účinností od 1.9.2018 hradit náklady 

na služby v této výši: 

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

 - teplo – paušální částka 1.707,- Kč/měsíc 

 - voda – paušální částka 3.750,- Kč/měsíc. 

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

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku.  
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36) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – (Chladírenský servis), Na Křemelce 305, 

Strakonice  

Usnesení č. 5291/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I.Nesouhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 01-115 ze dne 7.1.2002, uzavřené mezi městem 

Strakonice a žadatelem, jehož předmětem by bylo snížení výměry užívané dvougaráže 

z původních 40 m2 na 20 m2, s tím, že  organizaci STARZ Strakonice bude doporučeno najít 

v prostorech svěřených do výpůjčky od města Strakonice jiný vhodný prostor k parkování 

nové sekačky na trávu.  

 

37) Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostorů v organizaci STARZ 

Strakonice 

Usnesení č. 5292/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením záměru na  výpůjčku níže uvedených prostorů: 

- nebytové prostory o výměře 443,39 m2 v objektu Zimního stadionu Strakonice, Na 

Křemelce 512, na pozemku p. č. st.  635 v k. ú. Strakonice: 

  účel využití m²  

1. PP šatny 172,04  

1. NP šatny + kancelář 153,25  

4. NP tělocvična 80,6  

AB kanceláře 37,5  

celkem   443,39 

 

 

- nebytové prostory o výměře 320 m2 v objektech fotbalových stadionů Na Sídlišti,  na 

pozemku p. č. st.  441/1 v k. ú. Strakonice a  Na Křemelce, na pozemku p. č. st.  1224/5          

v k. ú. Strakonice: 

Sídliště účel  m² 

1. NP šatna (žáci)  12,6 

  šatna (žáci)  12,6 

  šatna (žáci)  12,6 

  šatna (žáci)  12,6 

  

klubovna č.1 

(přípr.) 

 

25,44 

  

klubovna č.2 

(přípr.) 

 

14,28 

  

klubovna 

meziprostor 

 

1,53 

Celkem    91,65 

       

Křemelka      

1. NP prádelna   23,46 

  sklad  14,1 

  šatna (muži)  32,49 

  šatna (muži)  20,36 

  šatna (muži)  9,68 

  bazén, sprchy  11,9 
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Celkem    111,99 

       

       

2. NP šatna  (dorost)  28,98 

  šatna  (dorost)  33,28 

  sklad  12,54 

  klubovna  41,61 

celkem    116,41 

FK 

Junior 

celkem  

 

320,00 

- nebytové prostory (sklad) o výměře 7,5 m2 ve 2. nadzemním podlaží objektu Plaveckého  

stadionu Strakonice, Na Křemelce 305, na pozemku p. č. st. 2177 v k.ú. Strakonice 

- nebytové prostory (šatna) o výměře 14 m2 v 1. podzemním podlaží objektu  Sportovní haly 

TJ ČZ Máchova 108, Strakonice,  na pozemku p. č. st.  3352 v k.ú. Strakonice  

- nebytové prostory o výměře 144 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Sportovní haly 

Máchova 1113, na pozemku p. č. st. 1903  v k. ú. Strakonice:  

  

účel 

využití m² 

1. NP šatny 26,88 

1. NP rehabilitace 50,88 

1. NP klubovna 66,24 

celkem   144,00 

 

38) Záměr na pronájem nebytových prostorů – OD Maják  

Usnesení č. 5293/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

s vyhlášením  záměru na pronájem níže uvedených nebytových prostorů v obchodním domě 

Maják, čp.  141 na Velkém náměstí ve Strakonicích I, na pozemku  parc.č. st. 168/1 v k.ú. 

Strakonice, obci Strakonice: 

- NP o výměře 58 m2 umístěné v  přízemí objektu, situované vlevo  od vstupu do objektu, dále 

1 místnost skladu o výměře 9 m2 se vstupem naproti výtahu (sklad),  to vše včetně 

příslušenství, které bude užíváno společně s dalšími nájemci obchodního domu  - WC a 

chodby v přízemí,  přesné umístění prostor je vyznačeno na plánu, který bude  přílohou 

materiálu do RM.  

Přístup a příjezd k obchodnímu domu  je zajištěn z veřejné komunikace z Velkého náměstí          

a dále  na základě  věcného břemene chůze a jízdy zřízeného smlouvou vloženou do katastru 

nemovitostí pod čj. V-5572/2005-307 přes pozemek parc. č. st. 168/2 v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem č. 2376-198/2005 vyhotoveným Geoteka s.r.o. (přístup průjezdem přes 

Základní uměleckou školu z ul. Kochana z Prachové). 

 

39) Výpověď nájemní smlouvy  

Usnesení č. 5294/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

výpověď z nájemní smlouvy č. 06-063 uzavřené dne 20.3.2006 mezi městem Strakonice a 

žadatelkou, podanou nájemcem dne 26.7.2018, s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční, nájem 

tedy skončí ke dni 31.10.2018. 
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II. Souhlasí 

s vyhlášením  záměru na pronájem objektu obecního domku v Hajské čp. 30, na pozemku p.č. 

st. 33, v k.ú. Hajská. 

 

40)  Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Stavební úpravy návsi – 

Starý Dražejov“ 

Usnesení č. 5295/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení                           

a hodnocení nabídek na zhotovitele stavby: „Stavební úpravy návsi – Starý Dražejov“. 

Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 

Klatovy, IČ: 45357307, za celkovou cenu díla 2.286.041,25 Kč bez DPH, tj. 2.766.109,91 Kč 

včetně DPH. Termín plnění do 3 měsíců od předání staveniště. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem společností Silnice Klatovy, a.s Vídeňská 190, 339 

01 Klatovy, IČ: 45357307, za celkovou cenu díla 2.286.041,25 Kč bez DPH, tj. 2.766.109,91 

Kč včetně DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 

 

41) Realizace stavby: „Přístavba a stavební úpravy - Dům Kultury Strakonice, I. etapa – 

restaurace a související prostory“ 

Usnesení č. 5296/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby „Přístavba a stavební úpravy – Dům 

Kultury Strakonice – I. etapa – restaurace a související prostory“ dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

II. Souhlasí 

že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

III. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby „Přístavba 

a stavební úpravy – Dům Kultury Strakonice – I. etapa – restaurace a související prostory“  

IV. Jmenuje 

členy komise pro posouzení nabídek a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a 

hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Ing. Jana Narovcová 

3. Ing. Lukáš Srb    

4. Ing. arch. Jan Zákostelecký            

5. Ing. arch. Marta Slámová   

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

zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Ing. Oldřich Švehla 

3. Ing. Jan Blahout    

4. Ing. arch. Zbyněk Skala            

5. Ing. arch. David Andrlík 
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Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo jejich 

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

přítomných členů. 

V. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 

zakázky  

VI. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících  s 

administrací této veřejné zakázky. 

 

42) Dohoda o předčasném užívání stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, 

Strakonice“ před jejím úplným ukončením – I. etapa – část komunikace 

Usnesení č. 5297/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dohody o předčasném užívání stavby s názvem: „Rekonstrukce komunikace Šv. 

Dudáka, Strakonice“ před jejím úplným dokončením se zhotovitelem stavby sdružení firem 

pod názvem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. DUDÁK, vedoucí sdružení společnost 

ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem dohody je souhlas 

s předčasným užíváním části stavby a části stavebního objektu SO 01 – komunikace v termínu 

od 27.8.2018 – 30.11.2018. 

II. Pověřuje 

starostu města uzavřením předmětné dohody. 

 

43)  Fond parkovišť ve Strakonicích  

Usnesení č. 5298/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Trvá 

na usnesení RM č. 3149/2009 ze dne 13.5.2009, tzn. že s ohledem na podporu drobného 

podnikání se nemění současná výše poplatku za poskytování parkovacích míst z fondu 

parkovišť. 

 

44) Agro Čejetice s.r.o., se sídlem Čejetice 106, Strakonice – žádost  propachtování 

pozemků  v plánované průmyslové zóně Hajská  

Usnesení č. 5299/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelem, jejímž předmětem bude 

v pacht zemědělských  pozemků  p.č. 1197  o výměře 8 440 m2,  p.č. 1098/2  o výměře   9 506 

m2, p.č. 1108/1 o výměře 8 330 m2 a p.č. 1112/1 o výměře 54 630 m2, vše v k.ú. Strakonice. 

Tato smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1-roční  výpovědní lhůtou podávanou ke dni 

1.10. běžného roku, za celkovou výši pachtovného 26 343,-Kč/rok (0,3256 Kč/m2). Pachtovní 

smlouvu je možné ukončit na základě dohody smluvních stran. V případě porušení povinnosti 

předání předmětu pachtu se stanovuje smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý započatý 

den prodlení s vyklizením předmětu pachtu.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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45) Casta dopravní stavby s.r.o., IČ 28084136, se sídlem Pražská 467, Písek – zhotovitel 

stavby „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“ – výpůjčka části pozemku p.č. st. 635 

v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 5300/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  výpůjčkou části pozemku v areálu STARZ (za zimním stadionem), a to p.č. st. 635 v k.ú. 

Strakonice o výměře cca  700 m2 za účelem dočasné skládky materiálu zhotovitele stavby: 

Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice, firmy Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 

Písek, IČ: 28084136, pro tuto stavbu a po dobu její realizace.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno  

 

46) Žádost o souhlas se stavebními úpravami domu č.p. 144, Velké náměstí Strakonice 

I., na parcele p.č. st. 200 v k.ú. Strakonice 

Žadatel: TRION spol. s r.o., Lidická 207, 386 01 Strakonice  

V zastoupení: Komplet - projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice  

Rada města po projednání nepřijala k výše uvedenému bodu žádné usnesení. 

 

47) Sbor dobrovolných hasičů  Sokolovská 38 Strakonice 1– žádost o zbourání 

dřevěného přístřešku (dřevěné kolny)   

Usnesení č. 5301/2018 (107/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

 se  zbouráním dřevěného přístřešku (dřevěné kolny) v areálu hasičárny v Sokolovské ulici ve 

Strakonicích na pozemku 578/2 v k.ú. Strakonice..  

 

1) Žádost o prodej pozemků – část letiště  

Usnesení č. 5302/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením kupní smlouvy se smlouvou o předkupním právu mezi městem 

Strakonice, jako  prodávajícím, společností Znakon Reality s.r.o., IČ 047 47 445, se sídlem 

Sousedovice 44, 386 01, jako kupujícím a povinným z předkupního práva, a Aeroklubem 

Strakonice, z.s.,  IČ 00 47 56 45, V Lipkách 96, Strakonice II, 386 01 Strakonice, jako 

oprávněným z předkupního práva. Město Strakonice touto smlouvou prodá společnosti 

Znakon Reality část pozemků tvořících část letiště, a to části pozemku parc. č. 108/4 a části 

pozemku parc. č. 477/14, o celkové výměře cca 1500 m2, vše v kat. území Nové Strakonice, 

viz. grafická příloha, jejichž přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Předmětné 

pozemky vznikají oddělením   z pozemků parc.č. 108/3, 477/10 a 477/13 v kat. území Nové 

Strakonice.  

Kupní cena za převáděné pozemky je stanovena znaleckým posudkem pro stanovení ceny 

obvyklé ve výši 265,- Kč za m2. Kupující uhradí náklady spojené s převodem, tzn. náklady na 

vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a rovněž správní poplatek za vklad 

práva do katastru nemovitostí.     

K převáděným pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch 

Aeroklubu Strakonice, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem, 

na kterém se obě strany shodnou. V případě neshody o výběru znalce bude výběrem znalce 

pověřeno město Strakonice.  
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Ve smlouvě bude výslovný závazek kupujícího, že předmět převodu, včetně případných 

staveb (hangáru), které budou na pozemku vybudovány, bude užíván výhradně v souladu 

s věcným břemenem užívání za účelem provozování letiště a činností bezprostředně 

souvisejících s provozem letiště váznoucí na předmětu převodu (dle Smlouvy vložené do 

katastru nemovitostí pod čj. V-5801/2009-307), tzn. zejména ochrana a ošetřování letadel a 

uskutečňování leteckých činností.   

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 

 

2) ZNAKON a.s. – žádost o převedení pozemků pod stavbou vícepodlažního domu 

v lokalitě Na Ohradě  

Usnesení č. 5303/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením kupní smlouvy se společností Znakon Reality s.r.o., IČ 04747455, se 

sídlem Sousedovice 44, 386 01 (právní nástupce společnosti ZNAKON a.s., IČ 26018055), 

jejímž předmětem budou dle předloženého geometrického plánu vyhotoveného Geoteka s.r.o. 

pod  č.  plánu 1546-50/2018  nově vytvořené parcely č. 679/35, č. 679/36, č. 679/37, č. 

679/38, č. 679/39, č. 679/40 a č. 679/42, vše v kat. území Nové Strakonice, a to ještě před 

dokončením stavby „Polyfunkčního domu v ul. Na Ohradě ve Strakonicích“, kterou je 

společnost Znakon Reality s.r.o. oprávněna vybudovat na předmětných pozemcích na základě 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 07-290 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3. Ostatní podmínky 

prodeje vychází z předmětné smlouvy o smlouvě budoucí kupní.    

V kupní smlouvě bude výslovně uvedeno, že v platnosti zůstává smluvní pokuta zajišťující 

dokončení stavby do 31.12.2020 dle podmínek dohodnutých ve smlouvě budoucí kupní 

č.  07- 290 ve znění dodatků. 

II. Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy.  

 

3) Směna pozemků pro výstavbu bytového domu na Jezárkách za pozemky na sídlišti 

Šumavská 

Usnesení č. 5304/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s částečnou změnou  usnesení č. 793/ZM2018 ze dne 27.6.2018 v části týkající se 

odkoupení pozemku parc. č. st. 301 v kat. území Přední Ptákovice (poslední věta usnesení se 

nahrazuje následujícím textem):   

- Město Strakonice současně odkoupí od SBD Strakonice s.r.o. pozemek parc.č. st. 301 o 

výměře 19 m2 v kat. Přední Ptákovice, včetně stavby občanské vybavenosti stojící na pozemku, 

a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 200/75/18 pro stanovení ceny obvyklé 

ve výši 28.000,- Kč.    

 

4) Nabídka pozemků z titulu předkupního práva  

Usnesení č. 5305/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 
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Souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje  pozemku p.č. 33/55 o výměře 132 m2 v k.ú. Nové 

Strakonice a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona  č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pro město Strakonice. 

 

5) Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice – dodatek č.4 

Usnesení č. 5306/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením dodatku č.4 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku 

města Strakonice s provozovatelem vodohospodářského majetku města Strakonice – 

Technické služby Strakonice, s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice. Předmětem dodatku č. 4 

je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31.12.2035. 

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města uzavřením předmětného dodatku č. 4 k nájemní smlouvě. 

 

6) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací – město Strakonice x Obec Řepice 

Usnesení č. 5307/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Řepice, 

Řepice 1, 386 01 Strakonice, na straně jedné, a městem Strakonice, na straně druhé, přičemž 

účelem této dohody je úprava vztahů mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací ve 

smyslu §8 odst. 3 a odst. 15 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu v platném znění. Předmětem dohody je vymezení vzájemných práv a 

povinností při předávce odpadní vody provozně související kanalizace dle přílohy č.6. mat. č. 

107/1a. 

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města uzavřením předmětné dohody 

 

7)  Žádost o prodej pozemku  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

8) Žádost  o prodej pozemku  

Usnesení č. 5308/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I. Odkládá 

své rozhodnutí ohledně prodeje části pozemku p.č. 441/37 v k.ú. Strakonice 

II. Ukládá 

majetkovému odboru nechat vypracovat další znalecký posudek na ocenění pozemku p.č. 

441/37 v Strakonice. 

 

9) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 5309/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. 643/10 o výměře 157 m2  a 

části pozemku p.č. 640/10 o výměře cca 60 m2 , vše v k.ú. Nové Strakonice. 

 



26 

 

10) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 5310/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje 

Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 209/31 v k.ú. Střela o výměře cca 

28 m2. Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  

 

11) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 5311/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1292/7 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 

80 m2 a předmětný pozemek nadále ponechat jako veřejné prostranství v dané lokalitě.  

II.Doporučuje ZM  

Souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  

 

12) žádost o prodej pozemku  

Usnesení č. 5312/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

odboru životního prostředí prošetřit celou záležitost ohledně odběru vody ze studny, jejíž 

majitel není znám.  

 

13) žádost o prodej pozemku  

Usnesení č. 5313/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Nesouhlasit s návrhem žadatele,  týkající se snížení kupní ceny. 

II.Doporučuje ZM  

Souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1371/135 a p.č. 1371/64, vše v k.ú. Strakonice, 

žadateli za cenu 1170 Kč/m2 s  tím, že přibližná výměra pozemku cca 300 m2, bude upřesněna 

na místě samém za účasti pracovníků majetkového odboru a odboru dopravy MěÚ Strakonice.  

Přesná výměra předmětné části pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 

V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke kupní 

ceně připočítáno DPH. 

Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 

k předmětu koupě.  

III.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

14) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  

Usnesení č. 5314/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 

ZŠ Dukelská Strakonice 

- kopírovací stroj AR 163G - poř. cena 50.691,- Kč, r. poř. 2002 

- kopírovací stroj Minolta Di 351 - poř. cena 63.807,20 Kč, r. poř. 2006 

- škrabka na brambory - poř. cena 26.271,- Kč, r. poř. 1997 
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- kopírovací stroj - poř. cena 24.500,- Kč, r. poř. 2003 

- elektric. míchací stroj RE22 - poř. cena 40.005,- Kč, r. poř. 1992 

ZŠ Povážská Strakonice 

- kopírovací stroj CANON COPY IR1605 – poř. cena 54.026,- Kč, r. poř. 2005 

ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice 

DDHM Chelčického ulice 

- notebook  s přísluš. Asus F2HF - poř. cena 24.098,- Kč, r. poř. 2007 

DHM Chelčického ul. 

- kopírka Canon Copy GP 215 - poř. cena 42.542,80 Kč, r. poř. 2005 

DHM ŠJ Chelčického ul. 

- snímač stravného - poř. cena 41.271,50 Kč, r. poř. 2000 

DHM Jezerní ul. 

- interaktivní tabule ACTIV board 78 - celková poř. cena sestavy je 103.356,- Kč, r. poř. 

2008, ze sestavy bude vyřazen pouze dataprojektor v poř. ceně 26.894,- Kč 

STARZ Strakonice 

Sportovní hala: 

- výsledková tabule ERKA – poř. cena 270.530,- Kč, r. poř. 1996 

- pylony „30“ s časem – poř. cena 32.600,- Kč, r. poř. 1997 

MÚSS Strakonice 

Domov pro seniory,  Rybniční 1282: 

- dávkovač mycího prostředku pro myčku - poř. cena 28.377,20 Kč, r. poř. 2001 

- stůl mycí zakrytý s dvoudřezem CNS - poř. cena 50.191,- Kč, r. poř. 2001 

- pracovní stůl bez police - poř. cena 20.937,- Kč, r. poř. 2001 

- dřevěný stůl na konzole - poř. cena 23.853,- Kč, r. poř. 2001 

- kontejner pro přek. kávu - 2 ks poř. cena á 32.154,- Kč, r. poř. 2001 

- skříň léková - 2 ks poř. cena á 20.119,20 Kč, r. poř. 2001 

- vozík zdravot. - nerez plato - poř. cena 25.490,90 Kč, r. poř. 2008 

- mycí stroj Hobart AMXS-16 - poř. cena 154.498,- Kč, r. poř. 2009 

Pečovatelská služba,  Rybniční 1283: 

- nákladní automobil Renault Master 1,9 dTi skříňový, STI 51-85 - poř. cena 596.580,- Kč, r. 

poř. 2001 

- počítač Celeron s monitorem - poř. cena 22.458,- Kč, r. poř. 2000 

- korytový žehlič - poř. cena 39.317,60 Kč, převod na PS v r. 2007 

Domov pro seniory, Lidická 189: 

- konvektomat – poř. cena 226.000,- Kč, r. poř. 2007 

- sestava kancel. nábytku (převod z DPD) – 2 ks poř. cena á 42.000,- Kč, převod v r. 2000 

- osobní automobil Peugeot Partner ST-97-17 - poř. cena 292.800,- Kč, r. výr. 1999.  

 

15) Darování movitého majetku – DDM Strakonice 

Usnesení č. 5315/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a Domem dětí a mládeže, 

Strakonice, Na Ohradě 417, IČ: 60650834, jejímž předmětem bude darování níže uvedeného 

movitého majetku, pořízeného městem Strakonice v roce 2015 na vybavení dopravního hřiště 

u Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích: 

- JK odrážedlo Kosmík – 9 ks poř. cena á 1.690,- Kč, celkem 15.120,- Kč  

- prezentační technika – DLP projektor, laserové ukazovátko – poř. cena 16.289,- Kč.  

II. Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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16) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  

Usnesení č. 5316/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 

Městská policie Strakonice: 

- Škoda Roomster Style HTP 1,2 - 4C9 4445 – poř. cena 397.500,- Kč, datum zařazení 

13.4.2007 

- Škoda Octavia Tour - 5C0 3383 – poř. cena 309.900,- Kč, datum zařazení 17.12.2009. 

 

17) směna částí pozemků   

Usnesení č. 5317/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice na straně jedné a žadateli  na  

straně  druhé,  jejímž předmětem je  směna  části pozemku p.č. 1327/1 o výměře cca 20 m2 ve 

vlastnictví města Strakonice, za část  pozemku p.č. st. 198 o výměře cca 20 m2, vše v k.ú. 

Strakonice, a to bez doplatku. 

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

18) výkup pozemku p.č. st. 15 o výměře 112 m2 se stavbou č.p. 26, vše v k.ú. Střela  

Usnesení č. 5318/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

Souhlasit s výkupem pozemku p.č.st.15 o výměře 112 m2 se stavbou č.p. 26 (objekt bydlení) 

v k.ú. Střela za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 240.000,-Kč. 

I. Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

19) výkup pozemků v lokalitě Ostrov 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

Odešel Ing.Moučka 

 

20) – žádost o směnu části pozemku p.č. st. 33 za část pozemku p.č. 41/1, vše v k.ú. 

Dražejov u Strakonic  
- žádost o zajištění vyznačení skutečného stavu dotčených pozemků  

- žádost o vybudování nové zdi 

Usnesení č. 5319/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

Nesouhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. st. 33 o výměře cca 30 m2 ve 

vlastnictví města Strakonice za část pozemku p.č. 41/1 o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. 

Dražejov u Strakonic.  

II. Ukládá  

Majetkovému odboru zajistit zaměření stávajícího chodníku v dané lokalitě. Následně bude 

jednáno s žadatelem o možné směně pozemku. 
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21) výkup pozemku p.č. 541/11 v k.ú. Strakonice 

Usnesení č. 5320/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s výkupem  pozemku p.č.  541/11 o výměře 20 m2 v k.ú. Strakonice bez  stavby 

novinového stánku, a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí  15.000,-

Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po odvezení této stavby na náklady majitele stánku. 

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

22) NOVOPRO s.r.o., IČ: 28149718, DIČ: CZ28149718,  se sídlem Žižkova tř. 309/12, 

České Budějovice  – žádost o zřízení práva stavby  

Usnesení č. 5321/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

nesouhlasit s uzavřením smlouvy o právu stavby dle § 1240 a násl. občanského zákoníku mezi 

městem Strakonice na straně jedné a  společností NOVOPRO s.r.o., IČ: 28149718, DIČ: 

CZ28149718,  se sídlem Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, na straně druhé, spočívající 

v právu jiné osoby (stavebníka – společnost NOVOPRO s.r.o.) zřídit a mít na části pozemku 

parc.č. 945/1 o výměře cca 70 m2 v kat. území Dražejov u Strakonic stavbu šaten a sociálního 

zařízení, a to za podmínek, uvedených v návrhu Smlouvy o výstavbě a užívání šaten (příloha 

materiálu č. 107/1a – majetkové záležitosti).      

II.Pověřuje  

Vedení města jednáním o jiné formě realizace stavby šaten a sociálního zařízení. 

 

23) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, IČ: 00031917, se sídlem Volyně, náměstí 

Hrdinů 69 – žádost o uzavření  dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí  směnné se 

smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen č. 2018 - 00009  

Usnesení č. 5322/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 2018-00009, jehož předmětem by bylo rozšíření 

předmětu směny o zeď, nacházející se na části pozemku p.č. st. 2181 v k.ú. Strakonice 

(budoucí vlastník město Strakonice) s tím, že Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, se 

zavazuje na své náklady zeď uvést do stavu, který bude v souladu se  stavebním povolením, 

kterým byla stavba (rozšíření prodejny) povolena.  

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

24) výkup pozemku p.č. st. 11/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic 

Usnesení č. 5323/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s výkupem pozemku p.č. st. 11/2 o výměře 67 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, jehož 

součástí je stavba bez č.p./č.e. (zemědělská stavba) v majetku města Strakonice, a to  za cenu 

stanovenou znaleckých posudkem, která činí 44.770,-Kč.  

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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25) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí a komunikace 

Žadatel: PARCELY STRAKONICE s.r.o., Palackého náměstí 81, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5324/2018 (107/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit v souvislosti s vybudováním komunikace, kanalizačního a vodovodního řadu a 

veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 357/5, 358/4, 1400/1 a 1269/1 k.ú. Strakonice 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s předmětem koupě asfaltové komunikace, 

asfaltových parkovacích stání a chodníku ze zámkové dlažby (vše včetně pozemku), 

kanalizačního a vodovodního řadu a veřejného osvětlení dle projektové dokumentace 

„Komunikace a inženýrské sítě na poz.č. 357/5, 358/4 a 1400/1 k.ú. Strakonice“. 

Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových finančních nákladů na realizaci. 

II.Doporučuje ZM 

Pověřit starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

26) Autoškola PELLA s.r.o., IČ: 45021228, se sídlem Volyňská 446, Strakonice – žádost o 

směnu části pozemku p.č. 595/14 o výměře cca 360 m2 za část pozemku p.č. 595/2 o výměře 

5 m2, vše  v k.ú. Nové Strakonice - vyhlášení záměru 

Usnesení č. 5325/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku č. 595/14 o výměře cca 360 m2 

(vlastnictví města Strakonice) za část pozemku p.č. 595/2 o výměře 5 m2, vše  v k.ú. Nové 

Strakonice.  

 

1) Využití bytové jednotky č. 001/80 Školní, Strakonice  

Usnesení č. 5326/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s využitím uvolněné bytové jednotky č. 001 v areálu MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené 

pracoviště Školní 80, Strakonice II, o velikosti 3+1 a výměře 48,00 m2, za účelem zřízení 

nebytových prostor pro MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Školní 80, tzn. na 

kanceláře pro ředitele organizace, 2 účetní a archiv. 

 

2) MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice – využití bytové jednotky v MŠ Holečkova 

Usnesení č. 5327/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s využitím uvolněné bytové jednotky č. 001 v areálu MŠ Strakonice, Holečkova č.p. 413, 

Strakonice II, o velikosti 2+1 a výměře 53,20 m2 , za účelem zřízení nebytových prostor pro 

MŠ Strakonice, Holečkova č.p. 413, Strakonice II, tzn. na skladové prostory a zázemí pro 

zaměstnance (školní asistent, asistent pedagoga, prostor pro práci s IT). 

 

3) Žádost o souhlas s překládkou inženýrských sítí 

Žadatel: Geoteka s.r.o., Bavorova 318, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5328/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s realizací investičního záměru (výstavba garáží) v lokalitě „garáže u tenisových 

kurtů“, s překládkou již existujících stávající inženýrských sítí společností Cetin a UPC. 
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Překládka bude provedena paralelním posunutím inženýrských sítí o cca 5 metrů ve stávajícím 

pozemku p.č. 1490/1 v k.ú. Strakonice, a to na náklady společnosti Geoteka s.r.o. 

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 

 

4) Opěrná zeď v ulici Máchova  

Usnesení č. 5329/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s uzavřením dohody o výstavbě zdi v ulici Máchova ve Strakonicích oddělující 

pozemek parc.  č. 558/18 v kat. území Strakonice od pozemku parc. č. 558/39 v kat. území 

Strakonice, který je ve vlastnictví města Strakonice a který slouží jako místní komunikace 

(pozemek a chodník). Dohoda bude uzavřena mezi městem Strakonice jako vlastníkem 

pozemku parc.  č.  558/39 v kat. území Strakonice a žadateli jako vlastníky pozemku parc.č. 

558/18 v kat. území Strakonice.  

Město se v dohodě zaváže, že: 

- podá žádost o stavební povolení 

- na své náklady vybuduje kompletní opěrnou část zdi na pozemku parc.č. 558/18 v kat. 

území Strakonice, tzn. do úrovně sousedního chodníku 

- zahájí stavbu zdi nejpozději do 30.9.2018, když zahájením stavby se rozumí alespoň podání 

žádosti o stavební povolení a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem zdi   

Žadatelé se zavazují, že: 

- na základě výzvy města demontují nadzemní část stávající zdi 

- na své náklady vybudují nadzemní část zdi, tedy plot a plotové sloupky, 

- udělí městu souhlas k provedení stavby na jejich pozemku.  

V dohodě bude výslovně konstatováno, že vlastníkem zdi se stanou v souladu v ust. § 1084 

občanského zákoníku vlastníci pozemku parc.č. 558/18 v kat. území Strakonice, a vzhledem 

k tomu, že dle dohody stran nese náklady na vybudování zdi do úrovně chodníku město, tak 

město nepožaduje uhrazení účelně vynaložených nákladů.  

II. Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné dohody.      

 

5) ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu pozemku p.č. 722/4 o výměře 331 m2  v k.ú. Nové Strakonice  

Usnesení č. 5330/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s  uzavřením  smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 722/4 o výměře 331 

m2 v k.ú. Nové Strakonice, na město Strakonice.  

II. Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.  

 

6) ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu části pozemku p.č. 532/96 o výměře 106 m2  v k.ú. Nové 

Strakonice  

Usnesení č. 5331/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
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Souhlasit s  uzavřením  smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 532/96 o výměře 

106 m2 v k.ú. Strakonice (nyní dle GP pozemek p.č. 532/98 v k.ú. Strakonice), na město 

Strakonice.  

II. Doporučuje ZM 
Pověřit starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.  

 

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

Pobřežní 665/21 – uzavření Pojistné smlouvy č. 7721104464   

Usnesení č. 5332/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Pojistné smlouvy č. 7721104464 mezi městem Strakonice a pojišťovnou 

Kooperativa, Vienna Insurance group, a.s., IČ 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 

jejímž předmětem je pojištění 100 děl v hodnotě 10 mil. Kč, vystavených na 1. Mezinárodním 

festivalu akvarelové tvorby v ČR 2018, který se bude konat v prostorách strakonického hradu 

(Maltézský sál a sál U Kata). Rozsah pojištění je sdružený živel, odcizení a vandalismus a 

výše pojistného na sjednanou dobu od 3.9.2018 do 29.10.2018 činí 29.500,- Kč. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

8) Smlouva o převodu práv a povinností  

Usnesení č. 5333/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Souhlasit s uzavřením Smlouvy o převodu práv a povinností mezi společností Tesco Stores 

ČR a.s.  IČ 453 08 314, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, jako 

„převodcem“, společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 251 10 161, se sídlem 

Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, jako „nabyvatelem“ a  městem Strakonice, 

kterou mají být převedena práva a povinnosti ze Smlouvy o převodu práv a povinností 

uzavřené dne 6.1.2014 mezi Tesco Stores ČR a.s., Tesco Property a.s. (původně Tesco 

Frachise Stores ČR a.s ) a InterCorou, spol. s r.o., kterou byla převedena řada práv a 

povinnosti (ovšem nikoli všech práv) ze  Smlouvy o smlouvách budoucích spojené se 

smlouvou o spolupráci, která byla původně uzavřena mezi městem Strakonice a  společností 

InterCora, spol. s r.o. IČ 47714018, se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, dne 30.4.2018, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 16.12.2013 (dále již jen tzv. Plánovací smlouva), a to pouze za 

následujících podmínek.  

Převodce Tesco Stores ČR a.s musí ve smlouvě výslovně potvrdit a zavázat se, že všechna 

další práva města Strakonice z Plánovací smlouvy, která nejsou převáděna na nabyvatele, se 

zavazuje splnit dle podmínek Původní plánovací smlouvy Tesco Stores ČR a.s.. Město trvá na 

splnění všech podmínek z Plánovací smlouvy a žádných práv se nevzdává.   

II. Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města jednáním se žadatelem za účelem vysvětlení naplnění všech závazků 

z tzv. Plánovací smlouvy původně uzavřené mezi městem Strakonice a společností InterCora, 

spol. s r.o.  

 



33 

 

9) 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 

Usnesení č. 5334/2018 (107/1b)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Rekreační chata Nový Dražejov“ na pozemku p.č. 1269/92 k.ú. 

Dražejov u Strakonic s uložením nové kanalizační a plynovodní přípojky do pozemku 

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

Město Strakonice souhlasí za následujících podmínek: 

- V případě přechodu 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. 

 

1) žádost o výpůjčku části pozemku – oprava výměry v usnesení RM  

Usnesení č. 5335/2018 (107/1c)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s úpravou usnesením RM číslo 5173/2018 ze dne 25. července 2018 následně:  výměra 

výpůjčky části pozemku p.č. 615/12 v k.ú. Nové Strakonice činí cca 70 m2. 

 

2. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Rozpočtová opatření  č. 101 – 113 

Usnesení č. 5336/2018 (107/2)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 101  ve výši  360.841,60 Kč 

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

Základní škola Povážská Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu 

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

Rozpočtová skladba - příjmy           1328 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje           1328 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 102  ve výši  554.507,60 Kč 

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

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882  na realizaci projektu v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR - 15 %, podíl 

ESF -  85 %. 

Rozpočtová skladba - příjmy           1322 – 0000 – 4116 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje           1322 – 3113 – 5336 – ÚZ 33 063, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

RO  č. 103  ve výši  80.000 Kč 
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Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Discgolfové hřiště 

Strakonice.“ Na realizaci projektu již byla v rozpočtu města schválena částka 250.000 Kč (usn. 

RM č. 5144 ze dne 20.06.2018). 

Rozpočtová skladba - výdaje   294 – 2143 – 6xxx – ÚZ 433 

   příjmy   294 – 0000 – 4222 – ÚZ 433   

RO  č. 104  ve výši  1.129.072 Kč 

Neinvestiční účelová dotace z MPSV na výkon sociální práce v roce 2018. Finanční prostředky 

budou použity v souladu s metodikou MPSV k financování běžných výdajů, které souvisejí 

s výkonem sociální práce v roce 2018. 

Rozpočtová skladba: příjmy:  340 – 0000 – 4116 – ÚZ 13 015 

   výdaje:  xxx – xxxx – 5xxx – ÚZ 13 015 

RO  č. 105  ve výši  12.000 Kč 

Nadačním příspěvek Nadace ČEZ na úhradu nákladů spojených s pořízením a výsadbou zeleně 

v rámci projektu s názvem „Zasadím hruštičku u cesty bílé 2018“. 

Rozpočtová skladba: příjmy  403 -  3792 – 232x  

   výdaje  403 – 3792 – 5xxx  

RO  č. 106  ve výši  629.943,39 Kč 

Doplatek neinvestiční účelové dotace na výkon  agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 

2017. Dotace je určena na dokrytí výdajů související s uvedenou agendou v roce 2017 nad 

rámec poskytnuté dotace v roce 2017  (ÚZ  13 011). O uvedenou částku se zvýší prostředky 

minulých let. 

Rozpočtová skladba - příjmy   0000 – 4116 – ÚZ 13 011  + 

   financování                             8115                       + 

RO  č. 107  ve výši  449.500 Kč 

Snížení dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018. Výše dotace byla 

v rozpočtu schválena ve výši dotace poskytnuté v roce 2017 včetně doplatku za rok 2016 

(5.600.000 Kč). Vzhledem k navýšení platů bylo předpokládáno, že dojde k nárůstu výše dotace 

na rok 2018. Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV naopak dochází ke snížení dotace na 

pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě SPOD (výše dotace dle Rozhodnutí činí 

5.150.500 Kč).  O uvedenou částku budou sníženy prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - příjmy   0000 – 4116 – ÚZ 13 011  - 

   financování                             8115          -  

RO  č. 108  ve výši  74.900 Kč 

Snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na 

rok 2018. Dotace byla v rozpočtu města na rok 2018 schválena ve výši dotace poskytnuté v roce 

2017 včetně předpokládaného nárůstu a to ve výši 32.073.000 Kč. Skutečná výše dotace dle 

Oznámení JčK činí 31.998.100 Kč.  O uvedenou částku budou sníženy prostředky minulých 

let. 

Rozpočtová skladba - příjmy   0000 – 4112 

   financování                             8115   

RO  č. 109  ve výši  80.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce pojištění. Jde o pojištění nově pořízeného 

majetku, zejména nových herních prvků na Podskalí, nových aut MěÚSS a dále platba 

pojistného pro výstavy pořádané MěKS (zapůjčené obrazy). Rozpočtové opatření bude kryto 

přijatým pojistným plněním. 

Rozpočtová skladba - výdaje            700 – 6320 – 51xx 

   příjmy              3639 – 2322 

RO  č. 110  ve výši  245.308,50 Kč 

Účelová dotace z MMR a EU na projekt „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města 

Strakonice“. 



35 

 

Rozpočtová skladba - příjmy           148 – 0000 – 4116 – ÚZ 17 01x, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

   výdaje           148 – xxxx – 5xxx – ÚZ 17 01x, Nástroj 103, Zdroj 1 a 5 

I. Doporučuje ZM schválit 

RO  č. 111  ve výši  2.800.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru  z akce „STARZ – 

rekonstrukce plaveckého stadiónu“ na položku komunikace – opravy, rekonstrukce a 

projektová dokumentace. Finanční prostředky budou použity na akci „Stavební úpravy návsi – 

Starý Dražejov“, a to na úpravu povrchů.    

Rozpočtová skladba - výdaje            730 – 2212 – xxxx    + 

   výdaje            755 – 3412 – 6121    - 

RO  č. 112  ve výši  300.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Rekonstrukce opěrné stěny na  pozemku 

p.č. 558/18 u č.p. 605, Máchova ulice, Strakonice“. Opěrná stěna je v havarijním stavu a  

odděluje  předmětný pozemek od chodníku. Pozemek, na kterém je stěna umístěna, je ve 

vlastnictví žadatelů (viz usnesení  RM č. 5068/2018 ze dne 6. června 2018). Rozpočtové 

opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje            771 – 2219 – xxxx     

   financování          0000 - 8115 

RO  č. 113  ve výši  280.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na úhradu nájemného za 3. a 4. čtvrtletí roku 2018 

v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy č. 2018-00425 mezi městem Strakonice jako 

nájemcem a Tělocvičnou jednotou Sokol Strakonice jako pronajímatelem (nájemní smlouva 

byla uzavřena dne 29.6.2018 na základě usnesení RM č. 5132/2018 ze dne 20.6.2018). 

Předmětem smlouvy jsou prostory v budově Sokolovny. Prostory se pronajímají z důvodu 

plánované rekonstrukce kulturního domu tak, aby pro organizace a spolky, které pravidelně 

využívají prostory kulturního domu, byly zajištěny náhradní prostory pro jejich činnost. 

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2020. Rozpočtové opatření bude kryto 

prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje            782 – 3429 – 5xxx     

   financování          0000 – 8115 

RO č. 114 ve výši 500.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce komunikace – opravy, údržba, 

rekonstrukce. Finanční prostředky budou použity na opravu komunikace Tovární. Rozpočtové 

opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   730 – 2212 – xxxx  

   financování   0000 – 8115 

 

 Smlouva o poskytnutí příplatku 

Usnesení č. 5337/2018 (107/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 1.000.000 Kč 

společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841 a 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

ve výši 1.000.000 Kč mezi poskytovatelem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 

Strakonice, IČ 00251810 a příjemcem společností TC Přádelna Strakonice s.r.o., se sídlem 

Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841. 

II. Doporučuje ZM  

schválit poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 1.000.000 

Kč společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841. 
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III. Doporučuje ZM  

schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní 

kapitál ve výši 1.000.000 Kč mezi poskytovatelem městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 

2, Strakonice, IČ 00251810 a příjemcem společností TC Přádelna Strakonice s.r.o., se sídlem 

Na Dubovci 140, Strakonice, IČ 05879841. 

IV. Doporučuje ZM  

pověřit místostarostu města p. Štrébla podpisem smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku 

v předloženém znění. 

 

 Zřizovací listina MěÚSS – Dodatek č. 8 

Usnesení č. 5338/2018 (107/2)  

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 

Schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městský ústav sociálních 

služeb Strakonice, Strakonice I, Jezerní 1281, 386 01 Strakonice, IČ 70828334, jehož 

předmětem je upřesnění předmětu činnosti organizace.   

 

3. OŠCR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Platový výměr Bc. ZH, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 

Usnesení č. 5339/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

platový výměr Bc. ZH, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 od 1. září 2018, 

který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu.  

 

 Osobní příplatky ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 

Strakonice 

Usnesení č. 5340/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice od 

1. září 2018,  dle přílohy uložené na odboru školství a cestovního ruchu. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 

 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – duben-červen 2018 

Usnesení č. 5341/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.4.-30. 6. 

2018.  

 Plán rozvoje sportu města Strakonice 

Usnesení č. 5342/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

Plán rozvoje sportu města Strakonice.   

 

 Záštita starosty města Strakonice – TJ ČZ Strakonice, spolek 
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Usnesení č. 5343/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí Běh městem TJ ČZ Strakonice, spolek, 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 dne 21. srpna 2018 ve Strakonicích.      

 

 Záštita starosty města Strakonice – Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres 

in Czech Republic, o.p.s. 

Usnesení č. 5344/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí „Přijďte přiložit ruku“, výstava lékařů 

bez hranic Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., Seifertova 555/47, 130 00 Praha 

3, IČO: 28476654 ve dnech 28. 9. – 3. 10. 2018 na nábřeží řeky Otavy ve Strakonicích.      

 

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – Osm a půl Opice, z. s. 

Usnesení č. 5345/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Upravuje 

usnesení č. 4656/2018, bod. č. XXII. ze dne 21. 3. 2018, v části termínu konání akce.  

II. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018-00140 uzavřené mezi městem 

Strakonice a Osm a půl Opice, z. s., Zeyerovo nábřeží 262, 386 01 Strakonice, IČO: 22881646 

na honoráře účinkujících, dopravu, náklady na propagaci a ceny pro děti při akci Westernový 

den 10. 6. 2018 v Habeši.  

III. Pověřuje            

starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 –úprava termínu 

Usnesení č. 5346/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Upravuje: 

usnesení č. 4658/2018, bod. č. XLI. ze dne 21. 3. 2018, v části termínu konání akce.  

II. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018-00295 uzavřené mezi městem 

Strakonice a žadatelem na honorář kapely, propagaci a zajištění místa akce (oplocení) koncert 

skupiny Odyssea dne 17. 8. 2018.  

III. Pověřuje  

starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. 

 

 Odměna ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 

Usnesení č. 5347/2018 (107/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

udělení odměny za 2. pololetí školního roku 2017/2018 stávající ředitelce Mateřské školy 

Strakonice, Lidická 625 dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM 

uloženou na odboru školství a CR. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
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 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 - Zpravodaj města Strakonice 

Usnesení č. 5348/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 uzavřené dne 25. 9. 2015 se 

společností Regionální vydavatelství, s. r. o., jehož předmětem je doplnění odst. 6 v článku I. o 

tuto větu: „Dále je  zakázána jakákoliv propagace politické strany, politického hnutí nebo 

koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta nebo agitace ve prospěch politické strany, 

politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“ 

II. Pověřuje 

starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385. 

 

4. Odbor rozvoje  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Mgr. Novotný 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 

Usnesení č. 5349/2018 (107/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018 

 

 Vnitrobloky mezi ulicemi Bezděkovská a Luční ve Strakonicích 

Usnesení č. 5350/2018 (107/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o projednání návrhu úprav vnitrobloků mezi ulicemi Bezděkovská a Luční ve 

Strakonicích s majiteli přilehlých nemovitostí 

 

5. Odbor životního prostředí 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Klimešová 

 Dohoda o narovnání – v souvislosti se zajišťováním povinností týkajících se 

elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech se společností RETELA, 

s.r.o. 

Usnesení č. 5351/2018 (107/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Dohody o narovnání v souvislosti se zajišťováním povinností týkajících 

se elektrozařízení a elektroodpadu dle zákona o odpadech se společností RETELA, s.r.o., 

se sídlem Neklanova 44/152, 128 00 Praha 2 

II. Pověřuje  

starostu města k podpisu předmětné dohody 

 Objednávky OŽP za červenec 2018 

Usnesení č. 5352/2018 (107/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za červenec 2018. 

 

 Podání žádosti města Strakonice o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje 

jednotek SDH obcí za období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 
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Usnesení č. 5353/2018 (107/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Strakonice za období 

od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018. 

 

 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 

Usnesení č. 5354/2018 (107/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 84-SZ-019, mezi Nadací 

Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno 4, jako poskytovatelem a Městem Strakonice, 

Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 251 810, jako příjemcem, jejímž předmětem je příspěvek 

ve výši 20 000,- Kč k úhradě části nákladů spojených s pořízením a s výsadbou zeleně -

polokmenů původních odrůd ovocných dřevin - na schválený projekt s názvem „Zahradou 

poznání 2018“. 

II. Pověřuje 

Starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov pro 

zařizovací obvod Strakonice – sever a Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování 

lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jih, s platností od 

1. 1. 2018 – 31. 1. 2027, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Strakonice 

Usnesení č. 5355/2018 (107/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování LHO Strakonice- sever, s platností 

od 1.1.2018 do 31.12.2027, mezi Městem Strakonice (jako objednavatelem) a firmou 

ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 24170852 (jako 

zhotovitelem díla). 

II. Souhlasí  

s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování LHO Strakonice - jih, s platností 

od 1.1.2018 do 31.12.2027, mezi Městem Strakonice (jako objednavatelem) a společenstvím 

firem IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o., Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy 

a ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 24170852 (jako 

zhotovitelem díla). 

III. Pověřuje 

starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování 

LHO Strakonice – sever a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování LHO Strakonice – jih. 

 

6. Místostarosta 

 Český červený kříž – žádost o finanční příspěvek  na vydání publikace „První 

pomoc není věda“ 

Usnesení č. 5356/2018 (107/6)  

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí  

Informaci o vydání preventivní publikace Českého červeného kříže „První pomoc není věda“ 

určené především dětem a mládeži. 
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II. Nesouhlasí 

s poskytnutím finančního příspěvku na vydání výše uvedené publikace z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. 

 

7. STARZ 

 Zhotovení armované betonové plochy – fotbalový stadion Na Sídlišti  

Usnesení č. 5357/2018 (107/7)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
informaci o zhotovení armované betonové plochy  6 x 3 x 0,2 m v prostoru u studní (viz plánek 

mat. č. 107/7) – fotbalový stadion Na Sídlišti, Strakonice, která bude sloužit jako podklad pro 

umístění dvou nadzemních nádrží na vodu (každá nádrž o objemu cca 11 m3). Do nádrží se 

bude přečerpávat voda z vrtu a budou sloužit jako rezervoáry vody na zalévání hřiště. 

Stávající studně jsou jako rezervoáry nevyhovující, protože zde dochází ke ztrátám vody – voda 

uniká do podzemních půdních vrstev. 

Armovanou betonovou plochu zhotoví firma Z. Novák, Na Hrázi 47-Nový Dražejov, 

Strakonice dle cenové nabídky v celkové výši 35.000,-Kč. 

Jedná se o investiční akci, která bude krytá z vlastních zdrojů – odpisů. 

 

8. OIP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč 

 Uzavření smlouvy o poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro 

zadávání veřejných zakázek Tender arena 

Usnesení č. 5358/2018 (107/8)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje  

Smlouvu o poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných 

zakázek Tender arena  s firmou Tender systems s.r.o.  

II. Pověřuje 

Starostu podpisem této smlouvy 

 

 Seznam objednávek 

Usnesení č. 5359/2018 (107/8)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za červenec 2018 

 

9. Sociální odbor 

 Převzetí majetku nepatrné hodnoty 

Usnesení č. 5360/2018 (107/9)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zůstavitelce v celkové hodnotě 33.516 Kč a telefon 

Nokia (uloženo v Nemocnici Strakonice a.s.). 

II. Ukládá    

sociálnímu odboru provést potřebné kroky k převzetí uvedeného majetku nepatrné hodnoty  

 

 Přidělení bytové jednotky v DPS 
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Usnesení č. 5361/2018 (107/9)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přidělením bytové jednotky č. A33 o velikosti 1+0 a výměře 45,39 m2 žadatelce, přičemž 

smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického 

prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné 

pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve 

výši 50 Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 41,27 

m2, přičemž k částce bude přičteno 293 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro 

bytovou jednotku č. A33, činí 2.357 Kč. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

10. MP  

 Veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – rozšíření městského 

kamerového dohlížecího systému“ 

Usnesení č. 5362/2018 (107/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu: „Strakonice – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“. 

Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Telmo a. s., Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 

560/73, 102 00 za cenu 405 031,38 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 490 088,- 

Kč.  

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy se společností Telmo a. s., se sídlem Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 

560/73, 102 00, IČO 47307781 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Strakonice – 

rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ za cenu 405 031,38 Kč bez DPH, tj. za 

celkovou cenu včetně DPH 490 088,- Kč.     

III. Pověřuje 

Pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 

11. TS 

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

domů Nerudova 635,636, Strakonice,  proti vlhkosti 

Usnesení č. 5363/2018 (107/11)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Provedení víceprací ke smlouvě o dílo „Odizolování soklu bytového domu čp. 635 a 636 ul. 

Nerudova ve Strakonicích". Cena realizace je navýšena o proti schválenému rozpočtu pro rok 

2018 o výměnu kanalizací, vybudování chodníků  a provedení celkové opravy příjezdové 

komunikace. Částka navýšená o 214 014,- Kč včetně DPH bude hrazena z rozpočtu na údržbu 

a opravy bytového fondu. 

 

12. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 5364/2018 (107/12)  

Rada města po projednání 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 na plavecké závody pořádané Denním stacionářem pro mentálně postižené děti, 

mládež a dospělé, Ellerova 160, 386 01 Strakonice, které se budou konat ve středu 

5. prosince 2018 v areálu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305, 386 01  Strakonice  

od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. 

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04  České Budějovice  

IČO: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

peněžní dar v celkové výši 6 000 Kč 

II. Ukládá 

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

  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: 

„Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018“ 

Usnesení č. 5365/2018 (107/12)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zrušením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Kompletní obnova 

sprchových koutů v azylovém domě“, neboť ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná 

nabídka. 

II. Souhlasí 

se zahájením nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018“. 

III. Souhlasí 

s předloženou výzvou k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018“. 

IV. Souhlasí 

s odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018“ těmto firmám: 

1.  Paltop, s.r.o. 

 IČO 25182889, se sídlem Povážská 524, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice 

2.  SABBIA s.r.o. 

 IČO 60851724, se sídlem Neumannova 158, Prachatice I, 383 01 Prachatice 

3.  Radek Prušák 

IČO 72125268, se sídlem Heydukova 11, 386 01 Strakonice 

V. Souhlasí 

se složením hodnotící komise: 

Členové hodnotící komise: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer  

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Ing. Jana Narovcová  

4. JUDr. Jindřich Kotrch 

5. Hana Benešová 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Josef Štrébl 

2. Václav Kroupa 

3. Ing. Oldřich Švehla 
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4. Mgr. Miroslav Vadlejch 

5. Antonín Hlavatý 

VI. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 

13. Starosta  

 Žádosti o zakoupení přívěsného vozíku a automobilu pro SDH Strakonice I. 

Usnesení č. 5366/2018 (107/13)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádosti SDH Strakonice I. z 27. července 2018 na zakoupení vícemístného automobilu a 

přívěsného vozíku k zabezpečení převozu mladých hasičů a požární techniky na požární 

soutěže. 

II. Rozhodla 

žádostem SDH Strakonice I. z 27. července 2018 č.j. MUST/033080/2018 - Žádost o zakoupení 

automobilu, č.j. MUST/033082/2018 - Žádost o zakoupení přívěsného vozíku nevyhovět. 

III. Ukládá 

v případě zájmu SDH Strakonice I. o zapůjčování přívěsného vozíku, odboru informatiky a 

provozu připravit smlouvu o výpůjčce přívěsného vozíku k zabezpečení převozu požární 

techniky SDH Strakonice I. na požární soutěže. 

 

 OP SK Slavia Praha – odbočka Strakonice, zapsaný spolek – žádost o užití znaku 

Usnesení č. 5367/2018 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice OP SK Slavia Praha – odbočka Strakonice, zapsaný spolek, se 

sídlem Lidická 168, Strakonice I., 386 01 Strakonice, IČ: 05902142 na prezentaci spolku a 

města Strakonice na potisk triček OP SK Slavia Praha odbočka Strakonice, zapsaný spolek, 

v celkovém počtu cca 100 kusů. 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička             p. Josef Štrébl 

        starosta                místostarosta  


