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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  108. jednání Rady města Strakonice 

konaného 5. září 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      7 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:      
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                         Usnesení č. 5368/2018 – č. 5399/2018 

2. Odbor školství a CR  

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – Českomoravská myslivecká jednota, z. 

s., Okresní myslivecký spolek Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5400/2018  

 Navýšení kapacity Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

                                                                                   Usnesení č. 5401/2018  

 Zápis kroniky města Strakonice za rok 2016 

                                                                                   Usnesení č. 5402/2018  

 Užití znaku města Strakonice – Kompakt spol. s.r.o. 

                                                                                   Usnesení č. 5403/2018  

3. MP 

 Smlouva o spolupráci mezi městem Strakonice a nadačním fondem NOVÉ ČESKO 

                                                                                   Usnesení č. 5404/2018  

4. OIP  

 Výzva k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku  „Informační systém eCulture 

města Strakonice – registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966“ 

                                                                                   Usnesení č. 5405/2018  

 Uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí dle ust. § 2201 a násl. OZ  o výpůjčce 

počítačů na volby do zastupitelstev obcí r. 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5406/2018  

5. ŽP 

 Příprava budovy Velké náměstí čp. 3 k připojení na záložní zdroj elektrické energie a 

nákup dieselagregátu 

                                                                                   Usnesení č. 5407/2018  

6. Starosta  

 Udělení Ceny starosty města Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5408/2018  

 TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl házené – žádost o bezplatné poskytnutí prostor 

MěDK v době konání Házenkářského plesu dne 8.12.2018. 
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                                                                                   Usnesení č. 5409/2018  

7. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 114 – oprava, č. 115 - 118 

                                                                                   Usnesení č. 5410/2018  

 ZŠ Dukelská, Strakonice – použití IF 

                                                                                   Usnesení č. 5411/2018  

 Rozbor hospodaření města za 1. pololetí roku 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5412/2018  

 Vyhlášení záměru na pronájem a podnájem pozemků pro umístění pouťových atrakcí  

                                                                                   Usnesení č. 5413/2018  

8. MěÚSS 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka polohovacích křesel pro MěÚSS 

Strakonice 2018“ 

                                                                                   Usnesení č. 5414/2018  

9. MěKS 

 Zrušení komerčních výlepů  

                                                                                   Usnesení č. 5415/2018  

10. HC Strakonice, o.s. – žádost o finanční příspěvek 

                                                                                   Usnesení č. 5416/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
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V úvodu jednání Rady města proběhla prezentace zástupců VŠE Praha týkající se vývoje počtu 

obyvatel, demografické struktury Strakonic a vybraných okolních obcí do roku 2030. 
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) I/22 Strakonice, stanovisko města Strakonice ke Claimu zhotovitele č. 1 

Usnesení č. 5368/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s Claimem Zhotovitele č. 1 v rámci stavby: „I/22 Strakonice“ realizované na základě uzavřené 

smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a 

zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, 

vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž 

předmětem Claimu Zhotovitele č. 1 bude následující : 

- z důvodu doprojektování a následné realizace nového potrubí pro odvedení dešťových vod   

do řeky Otavy, které vyvolaly prodloužení realizace SO 301.1 (Kanalizace, stoka „A“ – 

investor: ŘSD ČR) a tedy i zpoždění zahájení na všech navazujících stavebních objektech dle 

HMG prací, bude původně stanovená Doba pro uvedení Díla do provozu (18 měsíců dle SOD) 

v důsledku prodloužení doby realizace objektu SO 301.1. Kanalizace, stoka A (Claim 

Zhotovitele č. 1) prodloužena o 19 dnů. Tím dojde k posunu data, na které připadá uvedení Díla 

do provozu ze dne 8.9.2018 na den 27.9.2018. Termín Doby pro dokončení Díla stanovený dle 

smlouvy na 8.1.2019 (22 měsíců) nebude předmětným Claimem Zhotovitele č. 1 dotčen. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem stanoviska města Strakonice k předmětnému Claimu Zhotovitele č. 1  

III. Souhlasí  

s následným zařazením Claimu Zhotovitele č. 1 do dodatku předmětné smlouvy o dílo                  

č. 2017-00071 
 

2) nabídka podílu o velikosti 1/10 k pozemku p.č. 44/86 v k.ú. Nové Strakonice  

Usnesení č. 5369/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje podílu o velikosti 1/10 k pozemku p.č. 44/86 o 

výměře 124 m2 v k.ú. Nové Strakonice, od žadatelů, 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. 
 

3) nabídka pozemku p.č. 33/43 a podílu o velikosti 1/12 k pozemku p.č. 33/59, vše v k.ú. 

Nové Strakonice  

Usnesení č. 5370/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p.č. 33/43 o výměře 142 m2 a podílu o 

velikosti 1/12 k pozemku p.č. 33/59 o výměře 112 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, od 

žadatele, 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. 
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4) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Opatření na zpomalení 

povrchového odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad 

Chalupami“ 

Usnesení č. 5371/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností IRO stavební s.r.o., Domoradice 

303, 381 01 Český Krumlov, v souvislosti se stavbou: „Opatření na zpomalení povrchového 

odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad Chalupami“. 

Předmětem dodatku je přesná specifikace časového harmonogramu následné péče o zeleň a 

její fakturace. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

5) Dohoda o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“ 

Usnesení č. 5372/2018 (108/1a)  

RM v souvislosti se stavbou: „I/22 Strakonice“ 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“ mezi Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, mezi městem Strakonice, 

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 a mezi dodavatelem/zhotovitelem stavby: 

SPOLEČNOST I/22 STRAKONICE, M - SILNICE a ROBSTAV STAVBY, se sídlem: M – 

SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, vedoucí společník: M – SILNICE 

a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868. Předčasné užívání bude na dobu do 

ukončení přejímek a kolaudace stavby, nejpozději do 31.12.2019.   

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“  
 

6) Stavba: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice – dodatek č . 2 

Usnesení č. 5373/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018 - 00268 na realizaci stavby „Parkoviště 

Beranův dvůr, Strakonice“ uzavřené dne 18.5.2018 mezi městem Strakonice a společností 

Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136, přičemž předmětem 

tohoto dodatku bude následující:  

- změna ceny díla s ohledem na méněpráce: SO Veřejná infrastruktura cestovního ruchu 

– odpočet vodoměrné šachty (ZL 2), o částku - 22.898,- Kč bez DPH, tzn. - 27.706,58 

Kč včetně DPH 21 % a vícepráce: SO 101 Komunikace - chodník u bývalé MŠ (ZL 3),                 

o částku  10.375,- Kč bez DPH, tzn. 12.553,75 Kč včetně DPH 21 %  . 

Tyto změny představují celkovou změnu (vícepráce/méněpráce) ceny oproti SOD o 

částku – 12.523,- Kč bez DPH, tzn. – 15.152,83 Kč včetně DPH. 

 -  z důvodů špatných klimatických podmínek během výstavby pro výsadbu díla budou 

sadové úpravy odloženy a provedeny v termínu od 1.10. do 31.10.2018. Provedení 

sadových úprav mimo smluvní termín pro provedení a dokončení díla nebrání v 

uvolnění pozastávky z dokončených částí díla. 

     -  dofakturace za stavební oddíl „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu“ bude 

vystavena k datu 15.9.2018 se splatností 60dnů. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  



5 

 

7) žádost o prodej pozemku  

Usnesení č. 5374/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 

cca 130 m2 s tím, že předmětnou část pozemku lze rozdělit i pro více zájemců a musí být 

respektovány stávající vjezdy.  

II. Doporučuje ZM 

zrušit zveřejněný záměr na prodej části pozemku p.č. 589/1 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Přední 

Ptákovice.  

III. Doporučuje ZM 

nesouhlasit se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.č. 589/1 o výměře cca 130 m2 v 

k.ú. Přední Ptákovice.  

IV. Doporučuje ZM 

souhlasit s vyřazením žadatelů z evidence o prodej předmětných částí pozemku p.č. 589/1 v 

k.ú. Přední Ptákovice.  
 

8) Sportovní hala Lidická č.p. 193 – nová hydroizolace střechy 

Usnesení č. 5375/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přímým zadáním zakázky z důvodu odstranění havarijního stavu firmě Jaroslav Císař, 

IZOLATÉRSTVÍ, Volyňská 178, Strakonice, IČ 367915 za cenu 436 518,-Kč bez DPH, tj, za 

celkovou cenu včetně DPH 531 817 ,-Kč. Termín plnění  do 4.10.2018.  

Předmětem zakázky je realizace stavby „Sportovní hala Lidická č.p. 193 Strakonice – hydroizolace 

střechy“.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Sportovní hala Lidická č.p. 193 

Strakonice – hydroizolace střechy “. 
 

9) revokace usnesení  

Usnesení č. 5376/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM číslo 5015/2018 ze dne 6. června 2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s panem Petrem Jůzkem, 38601 Strakonice – Strakonice II, 

Nábřežní 85, IČ 87698340, na užívání pozemku p.č. 1165 v k.ú. Strakonice za účelem jeho 

užívání jako minibikeparku a souhlasí se znění smlouvy o výpůjčce, jež je přílohou tohoto 

materiálu 108/1a.  
 

10) Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka – dodatek č.4 

Usnesení č. 5377/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č.4 v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace Šv. 

Dudáka, Strakonice“ se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. 

Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. 

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu plnění realizace výstavby, a to prodloužením 

termínu realizace o 45 kalendářních dnů. 



6 

 

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením a podpisem předmětného dodatku č.4  k  SOD.   
 

11) Žádost o souhlas se změnou projektu „Parkovací stání pro dům, Palackého náměstí 

87, Strakonice, na p.č. 147/5, 147/9 a 122/1 k.ú. Strakonice“ 

Usnesení č. 5378/2018 (108/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

souhlasí s vybudováním parkovacích míst na pozemcích v majetku města Strakonice dle 

projektové dokumentace „Parkovací stání pro dům Palackého náměstí 87, Strakonice, na p.č. 

147/5, 147/9 a 122/1 k.ú. Strakonice“– změna před dokončením k datu 28.8.2018“. Tento 

souhlas nenahrazuje souhlas příslušného stavebního úřadu. 
 

12) Dobíjecí stanice 

Usnesení č. 5379/2018 (Bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s nahrazením usnesení číslo 5136/2018 ze dne 20. června 2018 následujícím:  

 nájemní smlouva bude uzavřena se společností Olife Energy, a.s. Lazarská 11/6, Praha 

2, 120 00, IČ: 29291879 

 nájemní smlouva bude uzavřena na pronájem části pozemku p.č. 1255/2 v k.ú. 

Strakonice o výměře cca 35 m2 na dobu určitou 10-ti let s tím, že v případě porušení 

podmínek nájemní smlouvy činí výpovědní lhůta ze strany pronajímatele 3 měsíce  
 nájemní smlouva bude uzavřena za účelem užívání předmětu nájmu spočívající v 

instalaci a provozu veřejně přístupné dobíjecí stanice pro elektromobily, ve vlastnictví 

nájemce s tím, že předmětná parkovací místa budou za tímto účelem vyhrazena 

(Dobíjecí stanice je stavbou dočasnou a nestává se tudíž součástí pozemku. Přípojka 

elektrické energie je ve vlastnictví pronajímatele.)  
 cena nájmu činí 100 Kč ročně + aktuální sazba DPH, za pronájem části pozemku p.č 

1255/2 v k.ú. Strakonice o výměře cca 35 m2 (V ceně nájemného je zahrnuta odměna 

za umístění reklamního označení činnosti provozování dobíjecí stanice na předmětu 

nájmu.)  
 pronajímatel se zavazuje nevstoupit v jednání týkající se nebo související s účelem této 

smlouvy se třetí osobou bez předchozího souhlasu nájemce a to na pozemku v rámci 

lokality „Beranův dvůr“, tj. pozemek p.č. 1255/2 v k.ú. Strakonice.  

 nájemce se zavazuje uhradit a zajistit na vlastní náklady veškeré náklady na : 
 

- kabelové připojení dobíjecí stanice z odběrného místa, které je umístěné v pilíři 

elektroměrového rozvaděče, ukončení kabelu AYKY3x95+70mm2, 

- vybudování 2 parkovacích míst včetně středového ostrůvku, (tzn. podkladní vrstvy, 

zámkovou dlažbu ostrůvku a parkovacích stání, betonové obruby, betonový základ pod 

dobíjecí stanici) 

- úhradu předmětných nákladů uhradí nájemce na základě faktury po podpisu nájemní 

smlouvy 

 

 udržovat předmět nájmu v řádném stavu 

 veškeré stavební či obdobné úpravy předmětu nájmu zůstanou po skončení nájmu ve 

vlastnictví pronajímatele. Smluvní strany se dohodly, že nájemci nebudou vráceny 

vynaložené náklady na zhodnocení předmětu nájmu ani při skončení tohoto smluvního 

vztahu. Nájemci nebudou provedené úpravy žádným způsobem kompenzovány, a to ani 

pokud těmito úpravami došlo ke zhodnocení předmětu nájmu. 
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 nájemce a jeho zákazníci jsou oprávněni užívat příjezdové komunikace k předmětu 

nájmu 

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

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

povinnost porušena 

 při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, 

činí smluvní pokuta 10.000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

1) Obsazení uvolněných bytových jednotek 

Usnesení č. 5380/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru nabídnout uvolněnou bytovou jednotku č. 008 v domě č.p. 1066, 

ul.  Mlýnská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 57,70 m2 a bytovou jednotku č. 024 

v domě č.p. 1147, sídl. 1. máje, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 74,70 m2  k pronájmu, 

přičemž nájemné za tyto bytové jednotky bude činit 90 Kč/m2.   

 

2) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. 007  

Usnesení č. 5381/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 007 o velikosti 2+1 a výměře 62,04 m2, 

s žadatelkou, přičemž 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). Měsíční 

nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.723,- Kč. Podmínkou uzavření 

smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 

8.169,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem 

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0080300705, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) nabídka pozemků z titulu předkupního práva  

Usnesení č. 5382/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje  pozemku p.č. 33/37 o výměře 148 m2 a podílu o 

velikosti 1/9 k pozemku p.č. 33/60 o výměře 111 m2,  vše  v k.ú. Nové Strakonice, od 

žadatelky, 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. 
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4) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem 

Nemanická 2133/10, České Budějovice - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

v souvislosti a realizací stavby: „Modernizace – VO + zásuvkový pilíř“  

Usnesení č. 5383/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami, 

a to Jihočeský krajem - Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem 

Nemanická 2133/10, České Budějovice, jako stranou budoucí panující a městem Strakonice, 

se  sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou budoucí 

oprávněnou, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene ve prospěch města Strakonice, 

spočívající v právu služebnosti, a to umístění stavby veřejného osvětlení v rámci  stavby 

„Modernizace – VO + zásuvkový pilíř“ na části pozemku p.č. 1089/1 v k.ú. Modlešovice 

(vlastník budoucí panující)  a v právu přístupu na tento pozemek za účelem opravy a údržby 

stavby veřejného osvětlení.  Průběh služebnosti bude po dokončení stavby zobrazen 

geometrickým plánem. Právo služebnosti je pro město Strakonice zřízeno na dobu neurčitou a 

bezúplatně. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 

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

s projektovou přípravou stavby: „Průmyslový areál Strakonice“  

Žadatel:  CSPPArk Strakonice s.r.o., Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1 

V zastoupení: RotaGroup s.r.o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 

Usnesení č. 5384/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

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

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení VTL přípojky plynovodu do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 591/1, 591/3, 596/1, 593/2 a 593/1 v k.ú. Přední Ptákovice 

v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Průmyslový areál Strakonice“. 

II. Ukládá 

Majetkovému odboru vyzvat žadatele k jednání s vedením města ohledně připravované stavby 

„Průmyslový areál Strakonice“. 
 

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

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – kabel NN, 4xOM Pomněnková“  

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

V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5385/2018 (108/1)  

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 zemního kabelu NN do pozemku 

v majetku města Strakonice p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou 

stavby: „Strakonice – kabel NN, 4xOM Pomněnková “, dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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7) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

v souvislosti se stavbou: „Hajská – kabel NN, p. Pavelka“  

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. 5386/2018 (108/1)  

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 54/4 a 335/1 

v k.ú. Hajská, v souvislosti se stavbou: „Hajská – kabel NN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

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

v souvislosti se stavbou: „Dražejov – kabel NN, pí. Kučerová“  

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. 5387/2018 (108/1)  

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 185/2 v k.ú. Střela a 

p.č. KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Dražejov – kabel 

NN,“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

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

Usnesení č. 5388/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 905/1, 956/1 a 1312/1 

v  k.ú. Dražejov u  Strakonic, vzhledem k tomu, že uložení kanalizační přípojky je řešenou 

Dohodou o uložení sítí. 
 

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

v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Dražejov č.p. 340“  

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

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

Usnesení č. 5389/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

distribuční soustavy do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 91/8 v  k.ú. Dražejov u 

Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Příp. STL Dražejov č.p. 340“, dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
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11) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

v souvislosti se stavbou: „Starý Dražejov – nové OM, p. Hoch“  

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. 5390/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1293/2 

v k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Starý Dražejov – nové OM, “, za 

částku 10.000,-  Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

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

v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Habeš – nové napájení“  

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. 5391/2018 (108/1)  

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 997/9 a 997/18 

v k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Habeš – nové napájení“, 

za  částku 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

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

v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Oportunist. výst. Strakonice“  

Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 

Praha 3 

Usnesení č. 5392/2018 (108/1)  

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 podzemního komunikačního vedení 

do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1280/1, 584/25 a st.650 v k.ú. Strakonice 

v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Oportunist. výst. Strakonice“ za částku 

50,-  Kč/bm (minimálně však 10.000,- Kč). K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

Město Strakonice souhlasí za podmínky realizace stavby souběžně a v souladu 

s  harmonogramem stavby města „Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 

14) Žádost o bezbariérovou úpravu chodníků do bytového domu Bezděkovská 458, 459 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Bezděkovská 458, 459, Bezděkovská 458, 

Strakonice 
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Usnesení č. 5393/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

souhlasí s bezbariérovou úpravou vstupů do bytového domu Bezděkovská 458, 459 z ulice 

Bezděkovská. 

II. Ukládá  

majetkovému odboru zajistit realizaci této stavby. 

III. Souhlasí 

s bezbariérovou úpravou vstupů do bytového domu Bezděkovská 458, 459 z ulice Luční. Tato 

úprava bude provedena na náklady žadatele. 
 

15) Žádost o souhlas s projednáním územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní 

smlouvy v souvislosti se stavbou „Novostavba ocelového přístřešku v areálu firmy ROS 

Strakonice na poz. č. 822/4 k.ú. Strakonice, obec Strakonice“ 

Žadatel: Recyklace odpadů a skládky a.s., Písecká 1279, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5394/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi společností Recyklace odpadů a skládky a.s., 

Písecká 1279, 386 01 Strakonice a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž 

předmětem je umístění a provedení stavby „Novostavba ocelového přístřešku v areálu firmy 

ROS Strakonice na poz. č. 822/4 k.ú. Strakonice, obec Strakonice“.  

II. Pověřuje  

vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 

16) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,, ,,Kabelové rozvody NN pro zásuvkové rozvaděče 

v lokalitě Podskalí - Strakonice“ 

Usnesení č. 5395/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Kabelové rozvody NN pro zásuvkové 

rozvaděče v lokalitě Podskalí - Strakonice“ se zhotovitelem stavby firmou UNIELEKTRO 

Strakonice s.r.o. Radošovice 149, 38601 Strakonice, jejímž předmětem je nový termín 

dokončení díla 31.10.2018.  

II. Souhlasí 

s úhradou sjednané ceny za dílo na základě dílčích faktur odsouhlasených technickým 

dozorem stavby. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem dodatku k předmětné smlouvě. 
 

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

Usnesení č. 5396/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

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

Městský úřad Strakonice: 

- kopírovací stroj BH C 253  – poř. cena 142.681,- Kč, r. poř. 2009 

- projektor DLP Acer 5290 – poř. cena 29.628,- Kč.  r. poř. 2010.  
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18) Sportovní hala Lidická č.p. 193 – oprava střešní konstrukce  

Usnesení č. 5397/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přímým zadáním zakázky z důvodu odstranění havarijního stavu firmě RADIMÍR  LAGRON, 

STAVITELSTVÍ , Únice – Hubenov, 386 01 Strakonice, IČ 13507168, za cenu 1 404 634,- Kč 

bez  DPH,  tj. za celkovou cenu včetně DPH 1 699 607,-Kč.  Termín plnění od 6.9.2018 do 

17.9.2018.  

Předmětem zakázky je  realizace stavby „ Oprava střešní konstrukce, sportovní hala Lidická č.p. 193 

Strakonice “. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ Sportovní hala Lidická č.p. 193 – 

oprava střešní konstrukce. 
 

19) Zimní stadion – oprava střešní konstrukce, dodatek k SOD  č. 1 

Usnesení č. 5398/2018 (108/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s prodloužením termínu plnění zakázky „Oprava střešní konstrukce zimního stadionu Strakonice“, 

kterou realizuje  firma  Tesařství KP s.r.o.,  Střídka 2 , 387 19 Čestice ,  IČ 06000983, a to                           

do 30.11.2018.   

II. Pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zimní stadion – oprava 

střešní konstrukce“. 
 

20) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o 

provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací 

v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Přístavba a stavební úpravy Dům kultury 

Strakonice, I. etapa – restaurace a související prostory“ Strakonice“  

Žadatel: UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 

Usnesení č. 5399/2018 (108/1)  

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 podzemního telekomunikačního 

vedení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 567/2 a  1499/1, vše v k.ú. Strakonice, 

v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Přístavba a stavební úpravy Dům Kultury, 

Strakonice, I. etapa – restaurace a související prostory“. Věcné břemeno bude zřízeno 

bezúplatně, neboť dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora vynucené překládky.  

II. Souhlasí 

s uzavřením dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických 

komunikací v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Přístavba a stavební úpravy Dům 

Kultury, Strakonice, I. etapa – restaurace a související prostory“. Předmětem dohody je úhrada 

nákladů za vynucenou překládku včetně zpracování projektové dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení, geodetické zaměření apod. investorem stavy dle přílohy mat.č. 108/1. 

III. Pověřuje 

starostu uzavřením předmětné  smlouvy a dohody. 
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2. Odbor školství a CR  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Smlouva o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 – Českomoravská myslivecká jednota, 

z. s., Okresní myslivecký spolek Strakonice 

Usnesení č. 5400/2018 (108/7)  

Rada města po projednání 

I. Upravuje: 

usnesení č. 5224/2018, bod. č. XIII. ze dne 10. 7. 2018, v části termínu konání akce.  

II. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018-00562 uzavřené mezi městem 

Strakonice a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s., Okresním mysliveckým spolkem 

Strakonice, Palackého nám. 1090, Strakonice, IČO: 67777694 na věcné ceny pro soutěžící, 

pohárky, medaile na soutěž O pohár předsedy OMS Strakonice na střelnici v Droužeticích, 

která se uskuteční 19. 8. 2018.  

III. Pověřuje            

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

 Navýšení kapacity Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

Usnesení č. 5401/2018 (108/7)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

navýšení kapacity Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 o 180 žáků na 

celkovou kapacitu 880 žáků od 01.09.2019. 

II. Ukládá 

odboru školství a CR požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení a zajistit plnění 

veškerých úkonů s tím spojených. 
 

 Zápis kroniky města Strakonice za rok 2016 

Usnesení č. 5402/2018 (108/7)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

zápis kroniky města Strakonice za rok 2016. 
 

 Užití znaku města Strakonice – Kompakt spol. s.r.o. 

Usnesení č. 5403/2018 (108/7)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice firmě Kompakt spol. s.r.o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady, 

IČO: 49551027 na reklamně informační plakát Strakonice.  
 

3. MP 

 Smlouva o spolupráci mezi městem Strakonice a nadačním fondem NOVÉ 

ČESKO 

Usnesení č. 5404/2018 (108/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a nadačním fondem NOVÉ ČESKO  

II. Pověřuje 

pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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4. OIP  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč. 

 Výzva k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku  „Informační systém 

eCulture města Strakonice – registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966“ 

Usnesení č. 5405/2018 (108/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zadáním nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu „Informační systém eCulture 

města Strakonice – registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966“ v nadlimitním 

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

II. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na realizaci projektu 

„Informační systém eCulture města Strakonice – registrační číslo: 

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966“ 

III. Jmenuje 

člena komise pro otevírání obálek: 

1. Kristýna Soukupová, Stavební poradna s.r.o. 

Náhradníka člena komise pro otevírání obálek: 

1. Ing. Martina Gabrielová, Stavební poradna s.r.o. 

a členy hodnotící komise, ve složení: 

1. člen Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. člen Ing. Rudolf Ulč 

3. člen Mgr. Michal Novotný 

4. člen Veronika Chodlová, EDU-PRO Consulting, a.s. 

5. člen Kristýna Soukupová, Stavební poradna s.r.o.  

Náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 

řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Josef Štrébl 

2. náhradník Ing. Václav Sýkora 

3. náhradník Bc. Alena Vadlejchová 

4. náhradník Ing. Barbora Gabrielová, EDU-PRO Consulting, a.s. 

5. náhradník Ing. Martina Gabrielová, Stavební poradna s.r.o. 

IV. Ukládá 

vedoucí odboru informatiky a provozu zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této 

veřejné zakázky  

V. Pověřuje 

vedoucí odboru informatiky a provozu podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky včetně dohod o zachování mlčenlivosti (NDA) s uchazeči o 

veřejnou zakázku. 

 

 Uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí dle ust. § 2201 a násl. OZ  o výpůjčce 

počítačů na volby do zastupitelstev obcí r. 2018 

Usnesení č. 5406/2018 (108/3)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu a související servisní smlouvy na technické zajištění dvacetisedmi lokalit 

výpočetní technikou pro volby 5.-8.10.2018 s  firmou Penta CZ, s.r.o za cenu 52272,- Kč včetně 
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DPH.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

5. ŽP 

Projednání níže uvedeného bod se zúčastnil Ing. Brůžek a Ing. Kurek. 

 Příprava budovy Velké náměstí čp. 3 k připojení na záložní zdroj elektrické 

energie a nákup dieselagregátu 

Usnesení č. 5407/2018 (108/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zpracovanou cenovou nabídkou projekční kanceláře Dušan Kylberger, IČ 70512708, která 

řeší stavební úpravy budovy Velké náměstí čp. 3, Strakonice za účelem připojení náhradního 

zdroje elektrické energie. Projekční kancelář dle této nabídky provede do 15. 12. 2018 stavební 

úpravy. 

II. Ukládá 

majetkovému odboru ve spolupráci s odborem ŽP provést výběrové řízení za účelem dodání 

náhradního zdroje elektrické energie – motorgenerátoru.  

Základní charakteristiky: 

- centrála na podvozku, kapotovaná, 

- požadovaný výkon do 60 kW, 

- bez automatického startu, 

- palivová nádrž na cca 24 hodin provozu 

- předpokládané náklady do 530 tis. Kč (vč. DPH). 
 

6. Starosta  

 Udělení Ceny starosty města Strakonice 

Usnesení č. 5408/2018 (108/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením Ceny starosty města Strakonice panu J.K. za celoživotní přínos městu Strakonice 

v oblasti sportu, vzdělávání plavců a založení Klubu zimního plavání TJ Fezko Strakonice. 
 

 TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl házené – žádost o bezplatné poskytnutí prostor 

MěDK v době konání Házenkářského plesu dne 8.12.2018. 

Usnesení č. 5409/2018 (108/5a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s bezplatným poskytnutím prostor MěDK v době konání Házenkářského plesu dne 8.12.2018. 

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl házené, příslušnou smlouvu dle 

bodu I.  
 

7. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 114 – oprava, č. 115 - 118 

Usnesení č. 5410/2018 (108/6,108/6a)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO č. 115  ve výši 250.000 Kč 
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Navýšení rozpočtu výdajů na úhradu úroků z úvěrů „Nákup hmotného majetku – Pivovaru 

Strakonice“ a „Výstavba základní školy Povážská Strakonice“, a to z důvodu zvýšení 

úrokových sazeb českou národní bankou (za poslední rok došlo ke zvýšení úrokových sazeb již 

počtvrté). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   xxxx – xxxx – 5141   

   financování                               8115                        

RO  č. 116  ve výši  230.000 Kč 

Zvýšení finančních prostředků na přípravu budovy za účelem připojení záložního zdroje 

elektrické energie a nákup dieselagregátu pro objekt Velké náměstí čp. 3. Celkové náklady na 

akci činí 740.000 Kč, částka 510.000 Kč bude použita v rámci schváleného rozpočtu na krizové 

řízení. Rozpočtové opatření bude částečně kryto přesunem finančních prostředků z org. 405 – 

hasiči (200.000 Kč), částečně použitím prostředků minulých let (30.000 Kč). 

Rozpočtová skladba – výdaje   xxx – xxxx – xxxx   +  

    výdaje   405 – 5512 – xxxx    - 

    financování                                8115                        

RO  č. 117  ve výši  50.000 Kč 

Převod finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z org. 296 – žádosti o dotace na org. 290 

– studie, projekty ve výši 50 000 Kč na zpracování grafického manuálu v souvislosti s realizací 

1. etapy rekonstrukce domu kultury ve Strakonicích. Finanční prostředky budou použity na 

pořízení grafického manuálu, tj. název zařízení, nápis na fasádě, piktogramy a označení dveří, 

slogan, potřebná doprovodná grafika apod.  

Rozpočtová skladba – výdaje   290 – xxxx – xxxx   +  

    výdaje   296 – 3639 – 5169    - 

I. Doporučuje ZM schválit 

RO č. 114  ve výši 700.000 Kč  (změna částky, původně 500.000 Kč) 

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

rekonstrukce. Finanční prostředky budou použity na opravu komunikace Tovární. V rámci akce 

dojde k opravě asfaltového povrchu a kompletní výměně odvodnění. Rozpočtové opatření bude 

kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje            730 – 2212 – xxxx     

   financování          0000 – 8115 

RO č. 118  ve výši 500.000 Kč   

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z akce MŠ U Parku, 

pracoviště Lidická – vybudování nové třídy, která se nebude v letošním roce realizovat,  na akci 

„Výměna části střešní krytiny objektu Na Ostrově č. p. 1415“. Na akci je v rozpočtu již 

schválená částka 1.000.000 Kč. Na základě technické prohlídky byl zjištěn havarijní stav střešní 

krytiny ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo.  

Rozpočtová skladba - výdaje   772 – 3613 – 5171  +  

   výdaje   775 – 3111 – 6121  - 
 

 ZŠ Dukelská, Strakonice – použití IF 

Usnesení č. 5411/2018 (108/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Dukelská, Strakonice 

ve výši 103.000 Kč na pořízení 2 ks interaktivních tabulí. 
 

 Rozbor hospodaření města za 1. pololetí roku 2018 
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Usnesení č. 5412/2018 (108/6)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2018. 
 

 Vyhlášení záměru na pronájem a podnájem  pozemků pro umístění pouťových 

atrakcí  

Usnesení č. 5413/2018 (108/6a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 11.700 m² a podnájem 

pozemku parc. č. 100/1 o výměře 6 624 m² v  k.ú. Strakonice pro umístění pouťových atrakcí 

v období konání Václavské pouti ve Strakonicích v letech 2019, 2020, 2021 (předpoklad vždy 

2. polovina měsíce září). 
 

8. MěÚSS 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka polohovacích křesel pro 

MěÚSS Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5414/2018 (108/8)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zahájením výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu (30 ks křesel, předpokládaná 

hodnota 484.000,- Kč včetně DPH) na akci „Dodávka polohovacích křesel pro MěÚSS 

Strakonice 2018“.  

II. Souhlasí 

s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 

polohovacích křesel pro MěÚSS Strakonice 2018“. 

III. Souhlasí 

s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka 

polohovacích křesel pro MěÚSS Strakonice 2018“ těmto firmám: 

1.  JECH CZ s.r.o. 

 IČO 259 308 18, se sídlem Nádražní 481, 581 01 Dobruška  

2.  AJAX CZ s.r.o. 

 IČO 289 77653, se sídlem Dělnická 537, 264 01 Sedlčany 

3.  František Vávra 

 IČO 659 559 19, se sídlem Droužetice 36, 386 01 Strakonice 

V. Souhlasí 

se složením hodnotící komise: 

Členové hodnotící komise: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Hana Benešová 

4. Mgr. Lenka Kratochvílová 

5. JUDr. Jindřich Kotrch 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Ing. Jitka Šochmanová 

3. Ing. Eva Jankovcová 

4. Václav Kroupa 

5. Mgr. Miroslav Vadlejch 
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V. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 
 

9. MěKS 

 Zrušení komerčních výlepů  

Usnesení č. 5415/2018 (108/9)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

vzhledem k vytíženosti výlepových ploch vlastními akcemi se zrušením komerčních výlepů.  

Výlepové plochy budou sloužit primárně k propagaci akcí pořádaných MěKS Strakonice, města 

Strakonice. Dále na základě smlouvy s MěKS Strakonice bude umožněn výlep dalším 

zájemcům, kteří budou propagovat kulturní, společenské a sportovní akce pořádané na území 

města Strakonice. Tato služba bude zpoplatněna dle platného ceníku MěKS Strakonice nebo 

dle smlouvy. 
 

10. HC Strakonice, o.s. – žádost o finanční příspěvek 

Usnesení č. 5416/2018 (Bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s poskytnutím finančního příspěvku HC Strakonice, o.s. na akci „110 let od založení klubu HC 

Strakonice, o.s.“ z důvodu nedostatku finančních prostředků a dále doporučuje HC Strakonice 

o.s. žádat o finanční příspěvky v rámci vyhlášených dotačních titulů městem Strakonice 

v daných termínech příslušného roku. 

 

 

 

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

        starosta                místostarosta  


