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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  109. jednání Rady města Strakonice 

konaného 19. 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. 5417/2018 – č.5463/2018 

2. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Projekt „Zvyšování kvality zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, Dukelská 166“ – 

podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

                                                                                   Usnesení č. 5464/2018  

3. Tajemník  

 Plnění usnesení RM za I. pol. roku 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5465/2018  

4. Odbor rozvoje 

 Projekt „Oprava vnitřních kotců v útulku pro psy ve Strakonicích“  – odmítnutí 

schválené dotace 

                                                                                   Usnesení č. 5466/2018  

 Projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Strakonice“ - podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice    

                                                                                   Usnesení č. 5467/2018  

 Projekt „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace jímání vody a kalové laguny – 

II. etapa“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5468/2018  

 Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2018 – stav k 10. 9. 2018    

                                                                                   Usnesení č. 5469/2018  

 Projekt „Strakonické vítání 2019“ – podání žádosti o grant a spolufinancování projektu 

z prostředků města Strakonice 

                                                                                   Usnesení č. 5470/2018  

5. ŽP 

 Výše cen na rok 2019 pro podnikatele napojené do systému shromažďování, sběru, 

přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce 

                                                                                   Usnesení č. 5471/2018  

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka 

náhradního zdroje elektrické energie - kapotovaného dieselagregátu na podvozku“ 

                                                                                   Usnesení č. 5472/2018  

 Objednávky OŽP za srpen 2018 
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                                                                                   Usnesení č. 5473/2018  

6. Odbor školství a CR 

 Zápis z 30. jednání komise pro sport dne 10. 9. 2018  

                                                                                   Usnesení č. 5474/2018  

 Zásady hodnocení ředitelů mateřských škol a základních škol zřizovaných městem 

Strakonice v návaznosti na odměňování 

                                                                                   Usnesení č. 5475/2018  

 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

                                                                                   Usnesení č. 5476/2018  

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ 

Strakonice, Lidická 625 a v MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 

                                                                                   Usnesení č. 5477/2018  

 Individuální dotace  

                                                                                   Usnesení č. 5478/2018  

 Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 – žádost o souhlas s přijetím 

finančního daru 

                                                                                   Usnesení č. 5479/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě 

Strakonice – marketing“ 

                                                                                   Usnesení č. 5480/2018  

7. OIP 

 Uzavření smlouvy o výpůjčce - nebytové prostory v budově na Palackého nám. 1090, 

Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 5.-6.10.2018 

                                                                                   Usnesení č. 5481/2018  

 Uzavření smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů s CENDIS s.p. 

                                                                                   Usnesení č. 5482/2018  

 Seznam objednávek za srpen 2018 

                                                                                   Usnesení č. 5483/2018  

8. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření  č. 119 - 124 

                                                                                   Usnesení č. 5484/2018  

9. Odbor dopravy 

 Nařízení města Strakonice, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou 

cenou. 

                                                                                   Usnesení č. 5485/2018  

10. MěÚSS 

 Přijetí darů 

                                                                                   Usnesení č. 5486/2018  

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

v azylovém domě 2018“ 

                                                                                   Usnesení č. 5487/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka stolků k lůžkům pro MěÚSS 

Strakonice 2018“ 

                                                                                   Usnesení č. 5488/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka zvedáků pro přemisťování 

imobilních klientů MěÚSS Strakonice 2018“ 
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                                                                                   Usnesení č. 5489/2018  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka invalidních vozíků pro MěÚSS 

Strakonice 2018“ 

                                                                                   Usnesení č. 5490/2018  

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

Strakonice 2018“ 

                                                                                   Usnesení č. 5491/2018  

11. Starosta  

 MSP Strakonice - užívání třech hradních nádvoří pro 22. ročník Adventních trhů pod 

Rumpálem                                                          Usnesení č. 5492/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:05 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková. 

1) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 5417/2018 (109/1)  

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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí  nájemné za měsíc září do 25.9.2018, 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, 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 září do 

25.9.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, 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 září do 25.9.2018. V případě, že žadatel, 

neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc. 
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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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, 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 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

IX. 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

X. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.11 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, 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. 002, o velikosti 

1+1 a výměře 82,20 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do  25.9.2018. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

XII. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 89,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XIII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na 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 září do  25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

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

2+1 a výměře 65,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

XV. Souhlasí  

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

3+1 a výměře 74,60 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVI. 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 další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVII. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 37,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září 

do  25.9.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc. 

XVIII. 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XIX. Souhlasí  

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

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

bytu o další 1  rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 

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

bytu o další 1  rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti 

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

bytu o další 1  rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XXII. 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

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

výměře 29,80 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další  ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude mu smlouva  o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XXIV. 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 září do 25.9.2018. V případě, 

že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jim smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XXV. Souhlasí  

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

výměře 56,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 3  měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude mu 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. 007 o velikosti 

1+1 a výměře 49,41 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 2  roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2018, nebude jí smlouva 

o  nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.744,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 40,63 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.193,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXVIII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 49,17 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½  rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.654,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 49,41 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 2  roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.667,- Kč/měsíc (dotace). 

XXX. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 49,41 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 2  roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.667,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 43,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

30.9.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2018, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí 

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

2+kk a výměře 59,83 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 63,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 42,66 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do  25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.102,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXXV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 029 o velikosti 

4+1 a výměře 82,97 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2018. 

V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za  měsíc září do 30.9.2018, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.643,- Kč (dotace)/měsíc. 

XXXVI. 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do  25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. 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 září do 25.9.2018. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za  měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Pověřuje  

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

2) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5418/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 57,44 m2, s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. V 

případě, že  žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

3) prodloužení smlouvy o  nájmu bytu 

Usnesení č. 5419/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 54,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2018. V případě, že  

žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné činí 60,-Kč/m2, tzn. 3.210,- Kč/měsíc. 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 
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4) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5420/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. 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 září do 25.9.2018. V případě, že žadatelka, 

neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2018, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

5) žádost o  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5421/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A13 o velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2 s 

žadatelem, 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 1.9.2018 do 30.9.2018. 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 2.848,- Kč. V nájemní 

smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

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

nájemného, která činí 8.544,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na  účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 0080561306, spravovaný 

TS  Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

6) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření 

Usnesení č. 5422/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o provedeném šetření u žadatelů o nájem bytu. 

 

7) žádost o podnájem bytu 

Usnesení č. 5423/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souladu s ust. § 2275 o.z., s podnájmem b.j. č. 020, o velikosti 1+1 a výměře 40,01 m2, pro 

žadatele + 1 osoba, na dobu 1 roku od 1.10.2018 do 30.9.2019 s tím, že podnájem byl schválen 

na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo 

na náhradní byt ani podnájem.   

II. Ukládá 

odboru majetkovému udělit žadateli souhlas s podnájmem. 
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8) žádost o přednostní přidělení bytu 

Usnesení č. 5424/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost s žadatelky týkající se přednostního přidělení bytu.  

 

9) stížnost na  chování nájemce  

Usnesení č. 5425/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

stížnost obyvatel domu, s tím, že záležitost je pracovníky TS Strakonice, s.r.o., řešena 

s rodinnými příslušníky.  

 

10) stížnost na chování nájemce 

Usnesení č. 5426/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

stížnost na chování nájemců  s tím, že v případě, že se uvolní vhodná bytová jednotka, bude 

nájemcům nabídnuta do nájmu.  

 

11) stížnost na chování nájemce  

Usnesení č. 5427/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

stížnost obyvatel domu č s tím, že záležitost byla již s nájemcem řešena pracovníky 

Technických služeb Strakonice, s.r.o. 

 

12) žádost o udělení výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve 

vlastnictví města Strakonice 

Usnesení č. 5428/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s udělením výjimky z Pravidel pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města 

Strakonice pro žadatelku tzn., že nesouhlasí s podáním žádosti o byt. 

 

13) žádost o  povolení stavebních úprav v bytě 

Usnesení č. 5429/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se stavebními úpravami v bytě č. 001, které spočívají ve zhotovení příčky z porfixu v kuchyni, 

přičemž zhotovením této příčky dojde k rozdělení kuchyně a nově vznikne špajz.  

Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemců. Tento souhlas nenahrazuje souhlas 

stavebního úřadu. V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční 

kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden manželi do původního 

stavu. 
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14) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018 

Usnesení č. 5430/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 018 o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, 

s žadatelkou. 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. 

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 

1.883,-  Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

15) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. B23 

Usnesení č. 5431/2018 (109/1)  

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. 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 ½ roku 

s možností prodloužení o další ½ rok 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. 

IV. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

16) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. A42 

Usnesení č. 5432/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost, týkající se přidělení bytové jednotky č.  A42 

II. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A44 o 

velikosti 1+1 a výměře 43,89 m2 s žadateli  

III. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A42 o velikosti 2+1 a 

výměře 67,10 m2 s žadateli, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½  roku 

s možností prodloužení o další ½ rok 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 3.016,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
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Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 

nájemného, která činí 9.048,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na  účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 00805064205, spravovaný 

TS  Strakonice, s.r.o. 

IV. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 

 

17) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A44  

Usnesení č. 5433/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A44 o velikosti 1+1 a 

výměře 43,89 m2, s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku 

s možností prodloužení o další ½ rok 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 2.067,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 

doložka.  

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

nájemného, která činí 6.201,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na  účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 00805064408, spravovaný 

TS  Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

18) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 013  

Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání. 

 

Přišel p. Zach DiS. 

 

19) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. 008  

Usnesení č. 5434/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 008, o velikosti 2+1 a výměře 57,16 m2, 

s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení 

vždy o další ½ rok 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 2.510,- Kč. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu 

bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí 7.530,- Kč. Kauce 

musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 

111471921/0300, v.s. 0080300807, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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20) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 015  

Usnesení č. 5435/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015, o velikosti 1+1 a 

výměře 66,60 m2, s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku 

s možností prodloužení o další ½ rok 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 3.814,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 

doložka.  

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

nájemného, která činí 11.442,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0042501505, spravovaný 

TS  Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

21) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 010 

Usnesení č. 5436/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost, týkající se přidělení bytové jednotky č.  010  

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 010 o velikosti 2+1 a výměře 67,60 m2, 

s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy 

o  další ½ rok 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). 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 3.774,- Kč.  

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

nájemného, která činí 11.322,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139201002, spravovaný 

TS  Strakonice, s.r.o. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

22) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 004  

Usnesení č. 5437/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 004 o velikosti 2+0 a výměře 67,60 m2, 

s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½roku s možností prodloužení vždy o 

další ½ rok 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). Nájemné a zálohové úhrady za 
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plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční 

nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.774,- Kč.  

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

nájemného, která činí 11.322,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy 

na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139200404, spravovaný 

TS  Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

23) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 016  

Usnesení č. 5438/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

žádost, týkající se přidělení bytové jednotky č.  016 

II. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 016, o velikosti 2+1 a výměře 63,50 m2, 

s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy 

o  další ½ rok 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). 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 3.417,- Kč. Podmínkou uzavření 

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

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

Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0139101604, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

24) Informace – MÚSS k využití nabídnutých prostorů pro potřeby DST Strakonice 

Usnesení č. 5439/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

informaci ředitelky MěÚSS Strakonice, týkající se možnosti zajištění vhodných prostor pro 

umístění Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé Strakonice.  

 

25) Vyhlášení záměru na pronájem garážových stání v objektech Leknínová 1391 a 1392 

ve Strakonicích 

Usnesení č. 5440/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených volných garážových stání v objektech 

Leknínová 1391 na poz. p.č. st. 4100 a Leknínová 1392 na poz. p.č. st. 4169, to vše 

v k.ú.  Strakonice:  

- Leknínová 1391 -  garážová stání č. 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 

- Leknínová 1392 -  garážová stání č. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, s tím, že nájemné 

u  garážových stání je 3.600,- Kč/ročně/1 garážové stání + DPH.  



16 

 

26) Žádost o snížení nájemného  

Usnesení č. 5441/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 03-078  uzavřené mezi 

městem Strakonice a  žadatelkou, dne 5.3.2003, jehož předmětem bude snížení nájemného za 

užívání nebytových prostorů v přízemí objektu č.p.  1415 v ul. Na Ostrově  ve Strakonicích,  

na dobu 1 roku (od 1. listopadu  2018 do 31. října  2019), a sice na částku  24.000,- Kč/rok + 

DPH. 

 

27) Žádost p. Radimíra Lagrona, se sídlem 386 01 Únice – Hubenov 23, okr. Strakonice  

Usnesení č. 5442/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Radimírem Lagronem, IČ: 

13507168,  se sídlem 386 01 Únice – Hubenov, okr. Strakonice,  jejímž předmětem bude 

pronájem nebytových prostorů o výměře 25 m2, nacházejících se v přízemí v části objektu č. 4  

v „areálu Bažantnice“ (sousedících s garáží vypůjčenou Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže Strakonice) na pozemku p.č. st. 34/2 v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese 

Strakonice, za  následujících podmínek: 

- pronájem za účelem využití prostorů ke zřízení skladu materiálu,  nájemné ve výši 

3000,-  Kč/ročně  + DPH, nájemce nebude využívat služby v pronajatém prostoru,  nájemní 

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce, v případě neplacení 

nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc. Provedení případných úprav pronajatých prostorů 

bude nájemce konzultovat s investičním technikem města, ve smlouvě budou rovněž 

zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu 

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

nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- 

za  porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému 

opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

 

28) Pronájem garážového stání  v objektu  Leknínová 1392, Strakonice 

Usnesení č. 5443/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 13 v objektu  č.p. 1392 

v ul.  Leknínové ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice,  s níže uvedeným 

žadatelem, za následujících podmínek: 

-  žadatel, nájemné ve výši 300,- Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného bude ve smlouvě 

stanovena výpovědní lhůta 1 měsíc, ve  smlouvě budou zapracovány smluvní pokuty ve výši 

1.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé 

porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu 

(za každé porušení), smluvní pokuta ve  výši 1.000,- Kč za porušení předání předmětu nájmu 

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

s předáním předmětu nájmu).  
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II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

29) Projekt: Rekonstrukce komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova 

ve  Strakonicích – dodatek č. 2 

Usnesení č. 5444/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015-00098 na projekt „Rekonstrukce 

komunikace Arch. Dubského a Šmidingerova ve Strakonicích“ uzavřené dne 30.4.2015 mezi 

městem Strakonice a společností 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, 

140 00 Praha 4 Nusle, IČ: 281 88 845, přičemž předmětem tohoto dodatku bude:  

- rozdělení předmětné akce na 2 etapy: Etapa 1 – Šmidingerova a Etapa 2 – Arch. Dubského 

- změna (navýšení) ceny díla z důvodu rozdělení díla na 2 etapy:  o 30.000,- Kč, tj. 

o  36.300,-  Kč včetně DPH 21%. Celková cena díla tedy činí 502.000,- Kč bez DPH, tj. 

cena 607.420,- Kč vč. DPH. 

- změna termínů dokončení v závislosti na rozdělení díla na 2 etapy:  

  Etapa 1 – Šmidingerova: dokončení projektu ke sloučenému územnímu rozhodnutí a 

stavebnímu povolení: 30.3.2018, dokončení prováděcího projektu: 30.3.2018  

Etapa 2 – Arch. Dubského: dokončení projektu ke sloučenému územnímu rozhodnutí a 

stavebnímu povolení: 30.7.2018, dokončení prováděcího projektu: 30.9.2018“ 

II. Pověřuje 

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

 

30) Smlouva o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou „11010-010373 Strakonice, 

Volyňská , ÚPS, obnova“ 

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

Praha 3 

Usnesení č. 5445/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s doplněním odstavce III. usnesení RM č. 1073/2011 ze dne 9.11.2011 o pozemky p.č. 724/12 

v k.ú. Nové Strakonice a p.č.416/4 a 597/1 v k.ú. Přední Ptákovice. Předmětem Smlouvy o 

zřízení služebnosti je uložení komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 805, 724/12, 724/16, 722/38, 724/17, 508/93 a 595/14 v k.ú. 

Nové Strakonice a p.č. 609/3, 651, 416/4 a 597/1 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti se 

stavbou „11010-010373 Strakonice, Volyňská, ÚPS, obnova“. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

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

v souvislosti se stavbou: „STL plyn. a 4ks STL příp., Dražejov“  

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  
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Usnesení č. 5446/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

distribuční soustavy do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 950/3, 1001/12 a 1314/1 

v  k.ú. Dražejov u Strakonic, v souvislosti se stavbou: „STL plyn. a 4ks STL příp., Dražejov“, 

dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

32) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou: 

„RVDSL1709_C_C_STRA34-STRA1HR_MET“  

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

Praha 3 

V zastoupení: První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 

Usnesení č. 5447/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení do 

pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 778/5 v  k.ú. Strakonice, v souvislosti se 

stavbou: „RVDSL1709_C_C_STRA34-STRA1HR_MET“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 

 

33) Uzavření smlouvy o výpůjčce – TJ Dražejov z.s., Virtova 23, Virt, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5448/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a spolkem TJ Dražejov,  z.s., 

Virtova  23, Virt, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem bude bezplatná výpůjčka obytného 

kontejneru SAN-D/WC v pořizovací ceně 231.473,- Kč, umístěného ve Virtu vedle 

současných kabin na  sportovišti, na pozemku p.č. 130/2  v k.ú. Střela, obec Strakonice,  

smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,  

předmětem výpůjčky nebude dodávka služeb ze strany města, přívod el. energie a vody si 

zajistí vypůjčitel ze stávajících kabin, o vypůjčený obytný kontejner bude sloužit jako šatna 

pro rozhodčí. Ve smlouvě budou zapracovány následující závazky vypůjčitele: veškeré 

obvyklé náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky ponese vypůjčitel ze svého, 

vypůjčitel se zejména zavazuje zajišťovat obvyklou údržbu předmětu výpůjčky  na vlastní 

náklady, po ukončení výpůjčky je vypůjčitel povinen předat uvedený movitý majetek půjčiteli  

v řádném stavu. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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34) Informace  o  realizaci  majetku státu – převod pozemku p.č. 1371/15 v k.ú. 

Strakonice v majetku ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2  

Usnesení č. 5449/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

informaci o převodu  pozemku p.č. 1371/15 v k.ú. Strakonice o výměře 1400 m2  ve   vlastnictví  

ČR - ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, formou zjištění vhodného  

nabyvatele na základě výběrového řízení.   

 

35) RI PARTNERS s.r.o., IČ: 24777374, se sídlem Libušská 220/234, Libuš, Praha 4– 

záměr na výpůjčku pozemku   

Usnesení č. 5450/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na užívání 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.  Smlouva o výpůjčce 

bude uzavřena se společností RI PARTNERS s.r.o., IČ: 24777374, se sídlem Libušská 

220/234, Libuš, Praha 4 (vypůjčitel). Město Strakonice (půjčitel) nebude oprávněno smlouvu 

o výpůjčce vypovědět (požadavek vypůjčitele). 

Vypůjčitel se zavazuje:  

a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě porušení 

povinností vypůjčitele  je vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli  smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení uvedených povinností 

vypůjčitele.  

b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí v řádném 

stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku). 

V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  smluvní pokutu 

ve  výši 10.000,- Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit následky tohoto 

porušení  (uvést pozemek do pořádku).  

c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak vypůjčitel 

předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po předběžném 

oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  

d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětné části pozemků. V případě porušení 

této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením předmětných 

částí pozemků do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

Nevyklidí-li vypůjčitel předmětné části pozemků ve stanovené lhůtě, tj. ke dni ukončení 

smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, že je 

půjčitel oprávněn předmětné části pozemků vyklidit a zrekultivovat sám, a to na náklady 

vypůjčitele.  

Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě.  

e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním není 

dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze uplatňovat 

samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  

f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 

vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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36) žádost o povolení instalace sušáku na části pozemku p.č. 651/2 v k.ú. Nové 

Strakonice 

Usnesení č. 5451/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s instalací sušáku (vyndavacího) na části pozemku p.č. 651/2 v k.ú. Nové Strakonice, a to 

před okny bytu č. 520/1 ve vlastnictví manželů. 

 

37) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Hajská vodovod“  

Usnesení č. 5452/2018 (109/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 

břemene) mezi smluvními stranami, a to Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, 

IČ: 70 99 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 (budoucí povinní)  a městem Strakonice 

se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem této 

smlouvy by bylo zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města 

Strakonice (budoucí oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět na dotčeném 

pozemku p.č. 163/2 v k.ú. Hajská vybudování vodovodního řadu v ráci stavby „Hajská 

vodovod“. Plocha služebného pozemku zatíženého služebností bude v obvodu a ochranném 

pásmu dráhy vlevo i vpravo v souběhu tratí České Velenice – Plzeň v žkm 27,035-270,050 

s křížením tratě v žkm 270,043.  

Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úhradu 

(zálohu) ve výši 18 720,-Kč + DPH v zákonné výši.  

II. Souhlasí 

se zněním této Smlouvy o smlouvě budoucí. 

III. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

38) POHL cz, a.s. Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ 25606468, DIČ  CZ25606468 -  

žádost o pronájem pozemku  – vyhlášení záměru  

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

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

s výstavbou „Garáže u tenisových kurtů“  

Usnesení č. 5453/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností UPC Česká 

republika s.r.o., kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  

pro  uložení podzemního komunikačního vedení do pozemku v majetku města Strakonice 

p.č.  1490/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Garáže u tenisových kurtů“, 

dle  sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu 

o  věcném břemeni  pro uložení podzemního komunikačního vedení do pozemku v majetku 
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města Strakonice p.č. 1490/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou: „Garáže u tenisových 

kurtů“, dle sazebníku. 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných  smluv. 

 

2) žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 5454/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Strakonice o výměře          

cca 20 m2, v ulici Bavorova.  

 

3) a) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00024 ze dne 16.4.2018 

    b) Uzavření dohody o započtení pohledávek mezi městem Strakonice a spol.  DUDÁK 

– Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  

Usnesení č. 5455/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00024 ze dne 16.4.2018, uzavřené 

mezi  městem Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jehož 

předmětem bude souhlas s provedením níže uvedených změn a úprav předmětu nájmu, dále 

pořízení movitého majetku do předmětu nájmu, tj.  do prostorů „rockového klubu“ v objektu 

bez č.p. Na Křemelce ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 3613 v k.ú. Strakonice: 

stavební práce dle přílohy č. 3 materiálu do RM č. 

109/1a ze dne 19.9.2018 

1 177 140,- Kč 

rekuperační jednotka 123 602,- Kč 

kamerový systém a wifi 42 098,- Kč 

podium, kóje pro zvukaře, protirezonanční 

podhled, obložení, nábytek dle přílohy 

585 400,- Kč 

celková cena 1 723 943,- Kč  

 

II. Souhlasí 

s uzavřením dohody o započtení pohledávek mezi městem Strakonice a spol.   DUDÁK – 

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jejímž předmětem bude započtení pohledávek ve výši 

1.723.943,- Kč (dle níže uvedené tabulky) z titulu provedení stavebních úprav nad rámec 

běžných oprav, charakteru technického zhodnocení pronajatých prostorů „rockového klubu“ 

v objektu bez č.p. Na Křemelce ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 3613 v k.ú. Strakonice, 

dále z titulu pořízení movitého majetku do pronajatých prostorů, vůči nájemnému z níže 

uvedených smluv, uzavřených mezi městem Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar 

Strakonice, a.s., to vše za podmínky, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě dle bodu I. tohoto 

usnesení 

a) nájemní smlouva číslo 2018-00227 ze dne 30. 5. 2018, jejímž předmětem jsou prostory 

sloužící k podnikání pro provozování občerstvení ve stavbě bez čísla popisného nebo 

evidenčního - objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. číslo st. 998 v katastrálním 

území Strakonice přičemž nájemné je zde sjednáno ve výši 125,- Kč měsíčně; 

b) nájemní smlouva číslo 2018-00029 ze dne 16.4.2018, jejímž předmětem jsou prostory 

sloužící k podnikání pro provozování restaurace v pozemku parc. číslo st. 346, jehož součástí 

je stavba čp. 272 v ulici Otavská v Novém Dražejově, v katastrálním území Dražejov 

u  Strakonic přičemž nájemné je zde sjednáno ve výši 3.000,- Kč měsíčně; 
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c) nájemní smlouva číslo 2018-00028 ze dne 16.4.2018, jejímž předmětem jsou prostory 

sloužící k podnikání pro provozování restaurace - nebytová jednotka číslo 50/1, vymezená 

v budově čp. 50 (Zámek) v části obce Strakonice II, postavené na pozemku parc. číslo st. ¼ 

v katastrálním území Nové Strakonice přičemž nájemné je zde sjednáno ve výši 12.403,- Kč 

měsíčně; 

d) nájemní smlouva číslo 2018-00026 ze dne 16.4.2018, jejímž předmětem jsou prostory 

sloužící k podnikání pro provozování restaurace a bufetu v pozemku parc. číslo st. 3615, 

jehož součástí je stavba tribuny čp. 304 v části obce Strakonice I, v ulici Na Křemelce a 

rovněž část pozemku parc. číslo 1224/5, vše v katastrálním území Strakonice přičemž 

nájemné je zde sjednáno ve výši 2.138,- Kč měsíčně; 

e) nájemní smlouva číslo 2018-00027 ze dne 16.4.2018, jejímž předmětem jsou prostory 

sloužící k podnikání pro provozování restaurace a výčepu v pozemku parc. číslo st. 1015/1, 

jehož součástí je stavba Domu kultury Strakonice čp. 831 v části obce Strakonice I, v ulici 

Mírová v katastrálním území Strakonice přičemž nájemné je zde sjednáno ve výši 9.680,- Kč 

měsíčně; 

f) nájemní smlouva číslo 2018-00024 ze dne 16.4.2018, jejímž předmětem jsou prostory 

sloužící k podnikání pro provozování Rock klubu v pozemku parc. číslo st. 3613, jehož 

součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního Rock klub Na Křemelce a v přilehlé 

garáži ve  Strakonicích, v ulici Na Křemelce, v katastrálním území Strakonice přičemž 

nájemné je zde sjednáno ve výši 6.050,- Kč měsíčně; 

g) nájemní smlouva číslo 2018-00025 ze dne 16.4.2018, jejímž předmětem jsou prostory 

sloužící k podnikání pro provozování bufetu v krytém areálu Plaveckého stadionu 

ve  Strakonicích v pozemku parc. číslo st. 2177, jehož součástí je stavba Plaveckého stadionu 

Strakonice čp. 305, v části obce Strakonice I., v ulici Na Křemelce, v katastrálním území 

Strakonice, přičemž nájemné je zde sjednáno ve výši 8.084,- Kč měsíčně; 

h) nájemní smlouva číslo 06-432 ze dne 9. 10. 2006, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 

18.  2.  2008, dodatku číslo 2 ze dne 10. 12. 2008, dodatku č. 3 ze dne 29.4.2009 a dodatku číslo 

4 ze den 24. 9. 2015, jejímž předmětem jsou prostory sloužící k podnikání - řadové garáže a 

budova kanceláří v areálu pivovaru ve Strakonicích v pozemku parc. číslo st. 17, jehož součástí 

je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, v části obce Strakonice I., v ulici Podskalská a 

parc. číslo 375/5, vše v katastrálním území Strakonice, přičemž nájemné je zde sjednáno 

ve  výši 15.232,- Kč měsíčně; 

i) nájemní smlouva číslo 05-383 ze dne 22. 6. 2005, jejímž předmětem jsou prostory 

pro  umístění reklamy na nadchodu komunikace Katovická, přičemž nájemné je zde sjednáno 

ve výši 19.488,- Kč za kalendářní pololetí;  

j) nájemní smlouva číslo 2011-142 ze dne 11.11.2011, jejímž předmětem je prostor pro 

umístění reklamy na pozemku parc. číslo 1701, přičemž nájemné je zde sjednáno ve výši 

10.890,- Kč ročně, 

k) nájemní smlouva číslo 2013-041 ze dne 20.2.2013, jejímž předmětem je umístění 

reklamního poutače na objektu čp. 47 na Velkém náměstí ve Strakonicích na pozemku p.č. st. 

144/1 v k.ú. Strakonice, přičemž nájemné je zde sjednáno ve výši 1.000,- Kč/ročně.   

Dohoda bude uzavřena za podmínek uvedených v dohodě, která je přílohou materiálu 

k projednání v RM č. 109/1a ze dne 19.9.2018.  

stavební práce dle přílohy č. 1 materiálu do RM č. 

109/1a ze dne 19.9.2018 

1 177 140,- Kč 

rekuperační jednotka 123 602,- Kč 

kamerový systém a wifi 42 098,- Kč 

podium, kóje pro zvukaře, protirezonanční 

podhled, obložení, nábytek 

585 400,- Kč 

celková cena 1 723 943,- Kč  
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III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku a dohody.  

 

4) Žádost o souhlas s úpravami v pronajatých prostorech – Sunshine Cabaret z.s.  

Usnesení č. 5456/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s provedením níže uvedených úprav v pronajatých prostorech v přízemí objektu Na Ostrově 

1415 ve Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2018-00398 

uzavřené dne 31.7.2018 s městem Strakonice Sunshine Cabaret z.s., se sídlem Švandy dudáka 

737, Strakonice, s tím, že úpravy provede na vlastní náklady nájemce, na základě konzultace 

s investičním technikem města ještě před jejich vlastním provedením.  

 

5) Objekt Na Ostrově  č.p. 1415 – výměna  střešní krytiny  

Usnesení č. 5457/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přímým zadáním zakázky z důvodu odstranění havarijního stavu firmě 

CHLÁDEK  FCH  s.r.o.,V  Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČ: 26093588  za cenu    

1.113.450,- Kč bez DPH,  tj. za  celkovou cenu včetně DPH 1.347.275,- Kč. Termín plnění 

od  24.9.2018 do 30.11.2018.  

Předmětem zakázky je  realizace stavby „Objekt Na Ostrově  č.p. 1415 – výměna střešní 

krytiny“.                  

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby  „ Objekt Na Ostrově  č.p. 1415 – 

výměna střešní krytiny“.                  

 

6) Rekonstrukce Tovární ulice, Strakonice 

Usnesení č. 5458/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s oslovením pouze firmy M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 

k podání nabídky na realizaci stavby: „Rekonstrukce Tovární ulice, Strakonice“ 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 

Pardubice, IČ: 42196868 na zhotovení stavby: „Rekonstrukce Tovární ulice, Strakonice“, za 

cenu 1 769 385,16 Kč bez DPH, tj. za cenu 2 140 956,04 Kč včetně DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

7) - žádost o souhlas města Strakonice s přístupem na nově vzniklé pozemky (oddělené  z 

p.č. 508) přes pozemky v majetku města Strakonice, a to p.č. 512/3, p.č. 512/4 a p.č. 

512/5, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s vyhotovením geometrického plánu č. 3717-

2/2018  

- žádost o prodej části pozemků p.č. 491/2, p.č. 493/5, p.č. 512/3,p.č. 512/4, p.č. 512/5 a 

p.č. 1277/3, vše v k.ú. Strakonice -  vyhlášení záměru na prodej části těchto pozemků.  

Usnesení č. 5459/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
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s umožněním přístupu na nově vzniklé pozemky (oddělené z p.č. 508) přes pozemky 

v majetku města Strakonice, a to p.č. 512/3, p.č. 512/4 a p.č. 512/5, vše v k.ú. Strakonice  

v souvislosti s vyhotovením geometrického plánu č. 3717-2/2018, vyhotoveného Geotekou 

s.r.o., se sídlem Bavorova 318, Strakonice. 

II. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků v k.ú. Strakonice dle GP č. 3717-2/2018, 

vyhotoveného Geotekou s.r.o., se sídlem Bavorova 318, Strakonice: 

491/4   o výměře  25 m2   (oddělen z pozemku p.č. 491/2) 

491/5   o výměře    2 m2   (oddělen z pozemku p.č  491/2) 

493/6   o výměře    3 m2   (oddělen z pozemku p.č. 493/5) 

493/7   o výměře    2 m2   (oddělen z pozemku p.č. 493/5) 

512/10 o výměře  24 m2   (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/11 o výměře  35 m2   (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/12 o výměře   30 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/13 o výměře   23 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/14 o výměře   28 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/15 o výměře   41 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/16 o výměře   42 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/17 o výměře   49 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/18 o výměře   54 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/19 o výměře   56 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/20 o výměře   59 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/21 o výměře   57 m2   (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/22 o výměře   43 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/23 o výměře   45 m2   (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/24 o výměře   44 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/25 o výměře   47 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

512/27 o výměře     3 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/4) 

512/28 o výměře     6 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/4) 

512/30 o výměře     1 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/5) 

512/31 o výměře 123 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/5) 

512/32 o výměře   79 m2  (oddělen z pozemku p.č. 512/5) 

1277/8 o výměře     2 m2  (oddělen z pozemku p.č  1277/3)  

Výpůjčka jednotlivých pozemků je možné realizovat i samostatně jednotlivým zájemcům. 

 

8)  Pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích 

Usnesení č. 5460/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s tím, aby město Strakonice zajistilo zhotovení prosklené dělící stěny s dveřmi mezi chodbou 

a nebytovým prostorem o výměře 58 m2 umístěným v přízemí objektu, situovaným vlevo od 

vstupu do objektu OD Maják – čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích I, obdobné jako je 

dělící stěna oddělující prostor situovaný vpravo od vstupu do objektu OD Maják v přízemí 

objektu (nájemce Raiffeisenbank a.s.). 

II. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Františkem Balounem, se 

sídlem 386 01 Čejetice – Mladějovice 26, okr. Strakonice, IČ: 72107138,  jejímž předmětem 

bude pronájem následujících  nebytových prostorů, které jsou součástí objektu č.p. 141 na 

Velkém náměstí ve Strakonicích, na  pozemku parc.č. st. 168/l, na němž je umístěn, v k.ú. 

Strakonice (obchodní dům Maják): 



25 

 

- 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,  a sice za níže uvedených podmínek: 

prostory budou využity pro zřízení a provoz rychloopravny obuvi, nájemné ve výši 66.000,- 

Kč/rok + energie spojené s nájmem, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc.  

Případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady,  provedení těchto úprav 

bude nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s investičním technikem města, při 

ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory  na své náklady do původního stavu, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu 

MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za 

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

za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé 

porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- za porušení předání předmětu nájmu po skončení 

nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním 

předmětu nájmu). Ve smlouvě bude rovněž  zapracován závazek nájemce, že v  případě, že 

současný účel užívání předmětu nájmu určený příslušným rozhodnutím stavebního úřadu 

bude odlišný od účelu užívání uvedeného nájemcem, zavazuje se nájemce předmět nájmu 

k tomuto novému účelu užívat teprve na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně 

v užívání stavby, náklady s tím spojené ponese nájemce.  

III. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

9)  Veřejná zakázka malého rozsahu: „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve 

městě Strakonice – dodávka a montáž mapových nosičů a směrového ukazatele, oprava 

stávajících mapových nosičů“ 

Usnesení č. 5461/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení  a 

hodnocení nabídek na dodavatele: „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě 

Strakonice – dodávka a montáž mapových nosičů a směrového ukazatele, oprava stávajících 

mapových nosičů“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ELKOST PLUS 

Strakonice, s.r.o., Havlíčkova 1289, 386 01 Strakonice, IČ: 63907402, za celkovou cenu díla 

330.200,- Kč bez DPH, tj. 399.542 Kč včetně DPH. Termín plnění do 15.11.2018. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem společností ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., 

Havlíčkova 1289, 386 01 Strakonice, IČ: 63907402, za celkovou cenu díla 330.200,- Kč bez 

DPH, tj. 399.542 Kč včetně DPH.  

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy 
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10) Zjednodušené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Strakonice – 

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

Usnesení č. 5462/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby: „Strakonice – 

Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“. Nejvýhodnější nabídka byla 

podána společností MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha – 

Hostivař, IČ: 26385759, za celkovou cenu díla 7.941.727,30 Kč bez DPH, tj. 9.132.986,39 Kč 

vč. DPH. Termín plnění je od 1.4.2019 do 31.7.2019. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., Pražská 

810/16, 102 21 Praha – Hostivař, IČ: 26385759 na realizaci stavby „Strakonice – Zateplení 

bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“ za celkovou cenu 7.941.727,30 Kč bez 

DPH, tj. 9.132.986,39 Kč vč. DPH. Termín plnění je od 1.4.2019 do 31.7.2019. 

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy 

 

11) Oprava usnesení č. 5299/2018 ze dne 22. srpna 2018  

Usnesení č. 5463/2018 (109/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s opravou části usnesení RM č. 5299/2018 ze dne 22.8.2018, týkajícího se uzavření pachtovní  

smlouvy mezi městem Strakonice a žadatele, jehož  předmětem  je  pacht zemědělských 

pozemků v průmyslové zóně  Hajská. V tomto usnesení je nesprávně uveden pozemek p.č. 

1197 o výměře 8440 m2 v k.ú. Strakonice. Pozemek,  který  bude předmětem  pachtovní 

smlouvy  je  p.č. 1097  o  výměře 8440 m2 v k.ú. Strakonice (jedná se nápravu chyby v psaní).  

 

2. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Projekt „Zvyšování kvality zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, Dukelská 166“ 

– podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice  

Usnesení č. 5464/2018 (109/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 4 IROP s názvem “MAS Strakonicko, z.s. – Podpora 

zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání“ a zároveň s realizací projektu s názvem 

„Zvyšování kvality zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, Dukelská 166“. 

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na předfinancování 

a spolufinancování projektu „Zvyšování kvality zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, 

Dukelská 166“. 

 

 

 

3. Tajemník  

 Plnění usnesení RM za I. pol. roku 2018 
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Usnesení č. 5465/2018 (109/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení RM za I. pol. roku 2018. 

II. Schvaluje 

vyřazení z evidence 782 splněných usnesení. 

III. Revokuje 

Usnesení č. 1388/2012 v části bodu III. a IV., 3557/2017, 3749/2017, 3816/2017, 3901/2017 

v části bodu II., 3913/2017, 4170/2017, 4334/2017, 4561/2018 v části bodu IV. a V., 

4569/2018 v části bodu V., 4677/2018, 

4678/2018,4679/2018,4744/2018,4758/2018,4813/2018, 5018/2018,5019/2018, 5020/2018, 

5065/2018. 

IV. Schvaluje 

vyřazení usnesení č. 4825/2018, 4555/2018, 4691/2018,5112/2018 do evidence usnesení 

s trvalou platností. 

IV. Ukládá  

a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 171 nesplněných usnesení. 

b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 

 

4. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Projekt „Oprava vnitřních kotců v útulku pro psy ve Strakonicích“  – odmítnutí 

schválené dotace 

Usnesení č. 5466/2018 (109/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s odmítnutím schválené dotace z Jihočeského kraje, z Dotačního programu Podpora činnosti 

zařízení pečující o zvířata na projekt „Oprava vnitřních kotců v útulku pro psy ve Strakonicích“ 

ve výši 20 000,- Kč z důvodu nemožnosti splnění podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace tj. 

dodržení termínu dokončení  

 

 Projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Strakonice“ - 

podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice    

Usnesení č. 5467/2018 (109/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2019, 

dotačního titulu: Program EFEKT, podprogramu P1 Investiční podpora realizace energeticky 

úsporných projektů na projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města 

Strakonice“ 

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování 

projektu „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Strakonice“ 

 

 Projekt „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace jímání vody a kalové 

laguny – II. etapa“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
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z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 5468/2018 (109/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  podáním žádosti o podporu v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického 

zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ na projekt „ÚV Pracejovice – 

rekonstrukce a modernizace jímání vody a kalové laguny – II. etapa“ 

 

 Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2018 – stav k 10. 9. 2018    

Usnesení č. 5469/2018 (109/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2018 – stav k 10. 9. 2018    

 

 Projekt „Strakonické vítání 2019“ – podání žádosti o grant a spolufinancování 

projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 5470/2018 (109/4a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o přidělení grantu z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky na 

podporu pořádání cykloturistických akcí na projekt „Strakonické vítání 2019“ 

II. Souhlasí 

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

v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování realizace projektu 

„Strakonické vítání 2019“   

 

5. ŽP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek a Ing. Klimešová. 

 Výše cen na rok 2019 pro podnikatele napojené do systému shromažďování, sběru, 

přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce 

Usnesení č. 5471/2018 (109/5)  

Rada města po projednání 

RM po projednání 

I. Stanovuje  

cenu za napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů města na rok 2019 ve výši: 

Podnikatel kategorie A - 500,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou 

zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny), 

Podnikatel kategorie B - 1.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou 

zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny), 

Podnikatel kategorie C - 3.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé 

(ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé prodejny, 

benzinové pumpy atd.). 

Podnikatel kategorie D - 500,00 Kč za rok + platná sazba DPH – rodinné centrum, dobročinné 

organizace, charitativní organizace, neziskové organizace. 

 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka 

náhradního zdroje elektrické energie - kapotovaného dieselagregátu na podvozku“ 
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Usnesení č. 5472/2018 (109/5)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka 

náhradního zdroje elektrické energie - kapotovaného dieselagregátu na podvozku“ v souladu s 

Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a 

v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

dodavatel  Zeppelin CZ, s. r. o., Lipová 72, 251 70  Modletice 

dodavatel  Firstpower, a. s., Koněvova 141, 130 00  Praha 3 

dodavatel  Irium, s. r. o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 

II. Souhlasí 

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

města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů,  

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen   Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. člen   Ing. Jaroslav Brůžek 

3. člen   Ing. Peter Kurek 

4. člen   Michal Bezpalec 

5. člen   Ing. Rudolf Ulč 

náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 

1. náhradník  Josef Štrébl 

2. náhradník  Ing. Lucie Klimešová 

3. náhradník  Ing. Radek Hodoušek 

4. náhradník  Ing. Oldřich Švehla 

5. náhradník  Ing. Václav Sýkora 

IV. Ukládá 

vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky, 

V. Pověřuje 

vedoucí odboru životního prostředí podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky 

 

 Objednávky OŽP za srpen 2018 

Usnesení č. 5473/2018 (109/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za srpen 2018. 

 

6. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Zápis z 30. jednání komise pro sport dne 10. 9. 2018  

Usnesení č. 5474/2018 (109/6)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

zápis z 30. jednání komise pro sport ze dne 10. 9. 2018, hodnotící žádosti podané do Dotačního 

programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit 

dospělých pro rok 2018. 
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II. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 155 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, FK Junior Strakonice, z. 

s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO: 22890947 na nájemné sportovišť STARZ, 

náklady na řízení soutěží, materiálové vybavení a na dopravu k soutěžím. 

III. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 205 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ Fezko Strakonice, z. 

s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO: 16820088 na cestovné k soutěžním utkáním, 

turnajům a na tréninky, náklady na ubytování při účasti na sportovní akci mimo Strakonice a 

při sportovní přípravě, startovné v soutěžích a turnajích, registrační poplatky, náklady za výkon 

rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci soutěží, sportovní vybavení, nájemné 

sportovišť a nájemné nebytových prostor potřebných pro činnost, energie. 

IV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Tenis klubu, spolek, z. s., Máchova 

178, 386 01 Strakonice, IČO: 16820037 na rozhodčí, na turnaje dospělých a utkání ligy, 

cestovné hráčům A týmu na zápasy ligy, cestovné pro hostující hráče na tréninky do Strakonic, 

tenisové míče. 

V. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 45 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 

1261, 386 01 Strakonice, IČO: 02596938 na dopravu, na cestovné k soutěžním utkáním, 

turnajům a na tréninky, náklady na ubytování při účasti na sportovní akci mimo území města 

Strakonice a při sportovní přípravě, startovné v soutěžích a turnajích, registrační poplatky, 

náklady za výkon rozhodčích a delegátů vč cestovného v rámci soutěží, sportovní vybavení, 

nájemné sportovišť. 

VI. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 230 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, HC Strakonice, z. s., Na 

Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO: 46687869 na náklady spojené se sportovní činností 

dospělých (A-týmu) a účastí na oficiálních soutěžích, jako jsou náklady na dopravu, rozhodčí, 

zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek nebo na výplaty trenérů nebo 

pronájem ledové plochy. 

VII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, SKI-Klubu Strakonice, z. s., 

Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 60090022 na dopravu, cestovné ke krajským a 

celostátním závodům a na tréninky, náklady na ubytování při účasti na sportovní akci mimo 

území města Strakonice a při sportovní přípravě, startovné v závodech, odměny trenérů, 

sportovní vybavení, nájemné sportovišť, nájemné nebytových prostor potřebných pro činnost, 

energie. 

VIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, 

386 01 Strakonice, IČO: 60650796 náklady na rozhodčí, nákup sportovního vybavení a jeho 

údržba, pronájem sportoviště, trenérská činnost, náklady na dopravu. 
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IX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Balvani Strakonice, z. s., Prof. 

Skupy 751, 386 01 Strakonice, IČO: 46687785 náklady na cestovné k soutěžním utkáním, 

náklady na ubytování při sportovní přípravě, startovné a organizace soutěže vč. nákladů za 

výkon rozhodčích a delegátů vč. cestovného v rámci soutěží, odměny trenérů, sportovní 

vybavení, nájemné fotbalových hřišť a registrační poplatky. 

X. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, FBC Dynamo Strakonice, z. s., 

Hajská 16, 386 01 Strakonice, IČO: 26998301 nájemné sportovišť, startovné v soutěži a na 

turnajích, náklady za výkon rozhodčích, registrační poplatky (licence hráčů), sportovní 

vybavení. 

XI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Českému kynologickému svazu, 

ZKO Strakonice 186, p. s.,  K. Dvořáka 442, 386 01 Strakonice, IČO: 60653345 na úhradu 

energií, náklady za výkon rozhodčích při organizovaných soutěžích, cestovné rozhodčích při 

organizovaných soutěžích, poplatek za komunální odpad, sportovní vybavení na obrany 

XII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Tělocvičné jednotě Sokol 

Strakonice, p. s., Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO: 60829265 na úhrady energií, nákup 

potřeb pro činnost dospělých, opravu a udržování stávajícího nářadí, ostatní služby související 

se sportovními aktivitami dospělých, na úhradu kilometrovného dlouhodobých soutěží 

dospělých v oddílech stolního tenisu a všestrannosti. 

XIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, ČSS - sportovně střeleckému klubu 

0298, z. s., Prof. Skupy 1121, 386 01 Strakonice, IČO: 65956818 náklady při soutěžích - 

doprava, cestovné, startovné, nájemné za střelnici (sportoviště), sportovní vybavení - náboje 

(na soutěže, tréninky). 

XIV. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 165 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Basketbalovému klubu 

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

soutěžním utkáním, turnajům a na tréninky, náklady na ubytování při účasti na sportovní akci 

mimo území města Strakonice a při sportovní  přípravě, startovné v soutěžích a turnajích, 

registrační poplatky, náklady za výkon rozhodčích a delegátů vč. cestovného v rámci soutěží, 

odměny trenérů, sportovní vybavení, nájemné sportovišť, nájemné nebytových prostor 

potřebných pro činnost, energie. 

XV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Biatlonu Strakonice, z. s., Máchova 

505, 386 01 Strakonice, IČO: 22735348 nákup nábojů, cestovné na závody, ubytování na 

závodech, startovné. 

XVI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
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nohejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 nákup jednotného vybavení pro 

družstva mužů, startovné a jízdné na zápasy. 

XVII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 

badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 nákup dresů s potiskem, nákup 

tréninkových a závodních míčů, startovné a jízdné na turnaje, náklady spojené se školením 

rozhodčích a trenérů. 

XVIII. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 230 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ ČZ Strakonice, 

spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na účast v oficiálních 

soutěžích a na přípravných utkáních - náklady na dopravu a cestovné na soutěže a tréninky, na 

ubytování hráčů při sportovních akcích a přípravě mimo území města Strakonice, náklady za 

výkon rozhodčích a delegátů vč. cestovného v rámci soutěží, na úhradu týmového startovného 

v soutěžích mužů a na turnajích, na obnovu a nákup sportovního vybavení, zdravotnického 

materiálu a tréninkových pomůcek, náklady na nájemné za sportoviště, odměny trenérů aj. 

XIX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 

sport pro všechny, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921částečná úhrada 

nájemného ve školních tělocvičnách a sokolovně TJ Sokol. 

XX. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 

stolního tenisu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921na sportovní vybavení (stoly, 

počítadla), dresy (dresy, šortky). 

XXI. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Potápěčům Strakonice, spolek, 

Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice, IČO: 22662057 na úhradu nájemného v zařízení 

STARZ, na opravu dvou člunů v majetku klubu. 

XXII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 

šachu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO: 00475921 na částečnou úhradu nákladů na 

cestovné k zápasům a turnajům, obnova základního vybavení. 

XXIII. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Strakonice I, p. s., Sokolovská 38, 386 01 Strakonice, IČO: 65016980 na pořízení 

přívěsného vozíku, sportovní hadice, proudnice, cestovné, startovné, náklady na soutěžní 

činnost. 

XXIV. Doporučuje ZM 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 65 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu 

omezených finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Aeroklubu Strakonice I, 

z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO: 00675645 tréninkové seskoky, letecké soustředění 

plachtařů GLD, parašutistů PAR a pilotů motorových letadel. 
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XXV. Souhlasí 

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezených 

finančních prostředků alokovaných v dotačním programu, Cobra Ryu Strakonice I, z. s., 

Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČO: 22688919 na pronájem sportoviště, letní soustředění, 

startovné, náklady na dopravu na turnaje a soutěže. 

XXVI. Nesouhlasí 

s poskytnutím dotace Fotbalovému klubu Vodňany, z. s., Bavorovská 1347, Vodňany,  

IČO 48223751 z důvodu nesplnění podmínek stanovených dotačním programem. 

XXVII. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

XXVIII. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv. 

 

 Zásady hodnocení ředitelů mateřských škol a základních škol zřizovaných městem 

Strakonice v návaznosti na odměňování 

Usnesení č. 5475/2018 (109/6)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

Zásady hodnocení ředitelů mateřských škol a základních škol zřizovaných městem Strakonice 

v návaznosti na odměňování dle předloženého návrhu. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu informovat ředitele základních škol a mateřských škol 

zřizovaných městem Strakonice o schválených Zásadách hodnocení ředitelů mateřských škol a 

základních škol zřizovaných městem Strakonice v návaznosti na odměňování dle předloženého 

návrhu a s účinností od 01.10.2018 podle nich postupovat. 

 

 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

Usnesení č. 5476/2018 (109/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši 10.034 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 

152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ F. L. 

Čelakovského, Jezerní 1280 pro 7 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to 

v období od 01.10.2018 do 31.12.2018.  

 

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ 

Strakonice, Lidická 625 a v MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 

Usnesení č. 5477/2018 (109/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2018/2019 v MŠ 

Strakonice, Lidická 625, odloučeném pracovišti MŠ Školní v 1. třídě a ve 2. třídě na 28 dětí a 

ve 3. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě 

vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

I. Souhlasí 

s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2018/2019 v MŠ 

Strakonice, A. B. Svojsíka 892 ve všech třídách na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu 

dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví. 
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 Individuální dotace 

Usnesení č. 5478/2018 (109/6)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s poskytnutím individuální dotace ve výši 20 000 Kč žadatelce na podporu přípravy, sportovní 

činnosti a reprezentaci města Strakonice a České republiky na snowboardcrossových závodech 

v roce 2018 z důvodu nedostatku finančních prostředků na příslušné kapitole města Strakonice.  
 

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

s přijetím finančního daru 

Usnesení č. 5479/2018 (109/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši  8.650 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 

152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ Strakonice, 

Krále Jiřího z Poděbrad 882 pro 2 žáky v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to 

v období od 01.10.2018 do 28.06.2019.  

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve 

městě Strakonice – marketing“ 

Usnesení č. 5480/2018 (109/6a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky: 

„Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice – marketing“. Nejvýhodnější 

nabídka byla podána společností DRAGON PRESS s. r. o., Dukelská 228, 339 01  Klatovy, 

IČO: 18237401, za cenu 95 600 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu předmětu zakázky včetně 

DPH 115 676 Kč.  

II. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy se společností DRAGON PRESS s. r. o., Dukelská 228, 339 01  

Klatovy, IČO: 18237401, na „Veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu ve městě Strakonice – 

marketing“ za cenu 95 600 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu předmětu zakázky včetně DPH 

115 676 Kč.   

III. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

7. OIP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Ulč. 

 Uzavření smlouvy o výpůjčce - nebytové prostory v budově na Palackého nám. 

1090, Strakonice za účelem zřízení volební místnosti ve dnech 5.-6.10.2018 

Usnesení č. 5481/2018 (109/7)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem zemědělství České republiky, jejímž 

předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově na Palackého nám. 1090, Strakonice za 

účelem zřízení volební místnosti ve dnech  5.-6.10.2018. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.  

 



35 

 

 Uzavření smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalaci Systému určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů s CENDIS s.p. 

Usnesení č. 5482/2018 (109/7)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalaci systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se spol. CENDIS, s.p., nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 00311391, jejímž předmětem je poskytnutí a instalace 

systémů pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů pro agendu řidičských průkazů. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem smlouvy uvedené smlouvy. 

 

 Seznam objednávek za srpen 2018 

Usnesení č. 5483/2018 (109/7)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za srpen 2018 

 

8. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Jankovcová. 

 Rozpočtová opatření  č. 119 - 124 

Usnesení č. 5484/2018 (109/8)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO č. 119  ve výši 150.000 Kč 

Navýšení rozpočtu výdajů na spolufinancování města při realizaci projektu „Veřejná 

infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“. Finanční prostředky budou použity na 

pořízení mapových letáků a informační tabule. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 

prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   xxxx – xxxx – 5xxx   

   financování                               8115                        

RO  č. 120  ve výši  65.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z org. 401 – aktualizace 

rozptylové studie (nebude v letošním roce realizováno) ve výši 50.000 Kč  a z org. 400 – 

ekologická výchova ve výši 15.000 Kč na  pořízení nového kontejneru pro zajištění plynulého 

svozu polopodzemních kontejnerů. 

Rozpočtová skladba – výdaje   401 – 3723 – xxxx   +  

    výdaje   401 – 3716 – 5169    - 

    výdaje   400 – 3792 – 5169    - 

RO  č. 121  ve výši  45.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z org. 400 – ekologická 

výchova na  údržbu zeleně ve městě. Finanční prostředky budou použity na podzimní výsadby 

zeleně. 

Rozpočtová skladba – výdaje   400 – 3745 – xxxx   +  

    výdaje   400 – 3792 – 5169    - 

RO  č. 122  ve výši  130.000 Kč 

Průtoková neinvestiční účelová dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní 

středisko Strakonice na zajištění projektu „XXIII. Mezinárodní dudácký festival Strakonice“. 

Rozpočtová skladba – příjmy   1078 – 0000 – 4116   (ÚZ  34 070) 
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    výdaje   1078 – 3319 – 5336   (ÚZ  34 070) 

RO č. 123  ve výši 248.000 Kč 

Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce projekty, expertizy. Finanční 

prostředky budou použity na zpracování statického posudku konstrukce zastřešení 

tribuny sportoviště Na Sídlišti (cca 119.000 Kč) a dofinancování dalších projektů. 

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba - výdaje   xxxx – xxxx – 5xxx   

     financování                               8115                        

RO  č. 124  ve výši  250.000 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Parkoviště - Beranův 

dvůr“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti předpokládaným výdajům, na položku 

komunikace – opravy, rekonstrukce. Finanční prostředky budou použity na nutné opravy a 

rekonstrukce komunikací. 

Rozpočtová skladba – výdaje   730 – 22xx – xxxx   +  

       výdaje   744 – 2219 – 6121    - 
 

9. Odbor dopravy 

 Nařízení města Strakonice, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve 

kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen 

za sjednanou cenou. 

Usnesení č. 5485/2018 (109/9)  

Rada města po projednání 

I.Schvaluje  

nařízení města Strakonice č. 3/2018, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou. 

II.Vydává 

nařízení města Strakonice č. 3/2018, kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou. 

 

10. MěÚSS 

 Přijetí darů 

Usnesení č. 5486/2018 (109/10,109/10a)  

Rada města po projednání 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 pro potřeby Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, 

Ellerova 160, 386 01 Strakonice 

 

      peněžní dar v celkové výši 10 000 Kč 
 

 na financování zahrady Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01 

Strakonice 

 

      peněžní dar v celkové výši 50 000 Kč 

 

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

od firmy Automat s. r. o. 
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sídlo: Písecká 893, 386 01  Strakonice 

IČO: 63278260 

DIČ: CZ 63278260 

peněžní dar v celkové výši 15 000 Kč 

 

II. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace. 

 

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

v azylovém domě 2018“ 

Usnesení č. 5487/2018 (109/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Kompletní obnova sprchových koutů v azylovém domě 2018“. 

Pořadí nabídek: 

1. místo:  
firma VKS stavební s.r.o. 

se sídlem Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice 
IČO26101262: ………………………... celková cena s DPH  910.910,00 Kč 

2. místo:  
firma Tengostav s.r.o. 

se sídlem Otavská 85, 386 01 Strakonice, 

IČO 05997763: ………………………... celková cena s DPH  988.776,00 Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

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

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka stolků k lůžkům pro MěÚSS 

Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5488/2018 (109/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (40 ks stolků k lůžkům, 

předpokládaná hodnota 330.000,- Kč bez DPH) na akci „Dodávka stolků k lůžkům 

pro MěÚSS Strakonice 2018“.  

II. Souhlasí 

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

„Dodávka stolků k lůžkům pro MěÚSS Strakonice 2018“. 

III. Souhlasí 

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

stolků k lůžkům pro MěÚSS Strakonice 2018“ těmto firmám: 

1.  PROMA REHA, s.r.o. 

 IČO 63219107, se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice  

2.  L I N E T spol. s r.o. 

 IČO 00507814, se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný 

3.  AKTIV Zdravotnické potřeby s. r. o. 

 IČO 01495330, se sídlem Pamětice 17, 397 01 Drhovle u Písku 

IV. Souhlasí 
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se složením hodnotící komise: 

Členové hodnotící komise: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Ing. Jitka Šochmanová 

4. Hana Benešová 

5. Mgr. Lenka Kratochvílová 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Václav Kroupa 

3. Ing. Eva Jankovcová 

4. Antonín Hlavatý 

5. Bc. Věra Kadeřábková 

V. Ukládá 

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

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka zvedáků pro přemisťování 

imobilních klientů MěÚSS Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5489/2018 (109/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (5 ks zvedáků 

pro přemisťování imobilních klientů, předpokládaná hodnota 450.000,- Kč bez DPH) na akci 

„Dodávka zvedáků pro přemisťování imobilních klientů MěÚSS Strakonice 2018“. 

II. Souhlasí 

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

„Dodávka zvedáků pro přemisťování imobilních klientů MěÚSS Strakonice 2018“. 

III. Souhlasí 

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

zvedáků pro přemisťování imobilních klientů MěÚSS Strakonice 2018“ těmto firmám: 

1.  EUROTEC Medical, s.r.o.  

 IČO 27601242, se sídlem Baranova 1486/18, PRAHA 3 

2.  Solift, s.r.o.  

 IČO 29230365, se sídlem Čechyňská 353/8, 602 00 Brno 

3.  AKTIV Zdravotnické potřeby s. r. o. 

 IČO 01495330, se sídlem Pamětice 17, 397 01 Drhovle u Písku 

IV. Souhlasí 

se složením hodnotící komise: 

Členové hodnotící komise: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Ing. Jitka Šochmanová 

4. Hana Benešová 

5. Mgr. Lenka Kratochvílová 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Václav Kroupa 

3. Ing. Eva Jankovcová 

4. Antonín Hlavatý 

5. Bc. Věra Kadeřábková 
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V. Ukládá 

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

 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka invalidních vozíků pro 

MěÚSS Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5490/2018 (109/10)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (25 ks invalidních vozíků, 

předpokládaná hodnota 165.000,- Kč bez DPH) na akci „Dodávka invalidních vozíků pro 

MěÚSS Strakonice 2018“. 

II. Souhlasí 

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

„Dodávka invalidních vozíků pro MěÚSS Strakonice 2018“. 

III. Souhlasí 

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

invalidních vozíků pro MěÚSS Strakonice 2018“ těmto firmám: 

1.  DMA PRAHA s.r.o. 

 IČO 25689495, se sídlem Praha 4, Krajanská 339, PSČ 149 00  

2.  Ortoservis s.r.o.  

 IČO 26121760, se sídlem Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 

3.  AKTIV Zdravotnické potřeby s. r. o. 

 IČO 01495330, se sídlem Pamětice 17, 397 01 Drhovle u Písku 

IV. Souhlasí 

se složením hodnotící komise: 

Členové hodnotící komise: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 

3. Ing. Jitka Šochmanová 

4. Hana Benešová 

5. Mgr. Lenka Kratochvílová 

Náhradníci členů hodnotící komise: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Václav Kroupa 

3. Ing. Eva Jankovcová 

4. Antonín Hlavatý 

5. Bc. Věra Kadeřábková 

V. Ukládá 

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

 

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

MěÚSS Strakonice 2018“ 

Usnesení č. 5491/2018 (109/10a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci: „Dodávka polohovacích křesel pro MěÚSS Strakonice 2018“. 

Pořadí nabídek: 

1. místo:  
firma AJAX CZ s.r.o.  
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se sídlem 28. října 9, 264 01 Sedlčany,  

IČO: 28977653: ………………………... celková cena s DPH  466.891,00 Kč 

2. místo:  
firma František Vávra 

se sídlem Droužetice 36, 386 01 Strakonice, 

IČO 65955919: ………………………... celková cena s DPH  487.159,24 Kč 

3. místo:  
firma JECH CZ s.r.o. 

se sídlem Nádražní 481, 518 01 Dobruška,  

IČO: 25930818: ………………………... celková cena s DPH           676.200,00 Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 

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

 

11. Starosta  

 MSP Strakonice - užívání třech hradních nádvoří pro 22. ročník Adventních trhů 

pod Rumpálem                                                    

Usnesení č. 5492/2018 (109/11)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s bezplatným užitím třech hradních nádvoří Muzeem středního Pootaví ve dnech 7.–9.12. 2018 

pro konání akce Adventní trhy pod Rumpálem. Veškeré provozní náklady spojené s konáním 

akce si uhradí Muzeum středního Pootaví z vlastního rozpočtu.  

Tento souhlas je podmíněn umožněním bezplatného umístění stánku DUDÁK – Měšťanský 

pivovar Strakonice a.s. včetně umístění reklam na hradním nádvoří strakonického hradu v době 

konání akce Adventní trhy pod Rumpálem ve dnech od  7.– 9.12.2018 a dále umožněním 

bezplatného užití věže Rumpálu a přilehlých prostor potřebných pro novoroční ohňostroj. 

 

 

 

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

        starosta                místostarosta  


