Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

Zápis
z 116. jednání Rady města Strakonice
konaného 19. prosince 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

6 členů RM
Mgr. Hrdlička – starosta
p. Štrébl – místostarosta
Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta
RM: p. Zach DiS., p. Christelbauer, Ing. Moučka
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí

Omluveni:

pí Vlasáková

1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č. 5724/2018 – č. 5756/2018
2. Starosta
 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o omezení hodin pro
veřejnost - pošta Strakonice 1.
Usnesení č. 5757/2018
 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o omezení hodin pro
veřejnost - pošta Strakonice 2.
Usnesení č. 5758/2018
 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o omezení hodin pro
veřejnost - pošta Strakonice 3.
Usnesení č. 5759/2018
3. Odbor školství a CR
 Dodatky k uzavřeným smlouvám o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách ve
Strakonicích
Usnesení č. 5760/2018
 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve
Strakonicích v roce 2018 – Základní umělecká škola
Usnesení č. 5761/2018
 Kronika města Strakonice - rok 2017
Usnesení č. 5762/2018
 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru
Usnesení č. 5763/2018
4. ZŠ Dukelská
 Projekt „ZŠ Dukelská Strakonice - zvýšení kvality výchovy a vzdělávání a
proinkluzivnost II“ – souhlas s podáním žádosti o dotaci
Usnesení č. 5764/2018
5. Odbor dopravy
 Zápis z 25. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 20.11.2018
Usnesení č. 5765/2018
 MHD zastávka v ulici 5.května u hotelu Švanda dudák
Usnesení č. 5766/2018
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6. Tajemník – úsek personalistiky a mezd
 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pololetí 2018
Usnesení č. 5767/2018
7. MP
 Plán prevence kriminality na léta 2019 – 2020
Usnesení č. 5768/2018
 Pracovní skupina prevence kriminality města Strakonice na léta 2019 – 2020
Usnesení č. 5769/2018
 Dotační tituly na rok 2019 – APK, Projekt “Senior“
Usnesení č. 5770/2018
8. OIP
 Seznam objednávek za listopad 2018
Usnesení č. 5771/2018
9. MěÚSS
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy společenské místnosti a
WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“
Usnesení č. 5772/2018
10. ŽP
 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení č. 5773/2018
 Objednávky OŽP za listopad 2018
Usnesení č. 5774/2018
11. Finanční odbor
 Rozpočtová opatření č. 148, 156 – 162
Usnesení č. 5775/2018
 Pravidla rozpočtového provizoria města Strakonice
Usnesení č. 5776/2018
 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019
Usnesení č. 5777/2018
 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2019 - 2020
Usnesení č. 5778/2018
 Odpisové plány příspěvkových organizací města
Usnesení č. 5779/2018
12. Odbor vnitřních věcí
 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození
dítěte
Usnesení č. 5780/2018
13. Odbor školství a CR
 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím finančního daru
Usnesení č. 5781/2018

116. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:15 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 zúčastnil Ing. Švehla.
1) „I/22 Strakonice“ - stanovisko města Strakonice k ZBV 41 SO 220 – Překrytí zářezu
Usnesení č. 5724/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se ZBV 41 SO 220 – Překrytí zářezu (č. změny: 220/1) v rámci stavby: „I/22 Strakonice“
realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 mezi ŘSD ČR,
městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M – SILNICE a
ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 41 bude následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 41 SO 220 – Překrytí zářezu, upřesnění
množství prací v rámci realizace stavby, kdy byl zohledněn skutečný tvar přechodových desek
a zvětšený počet spár konstrukce: o částku 674.853,07 Kč bez DPH, přičemž cena
navrhovaných Změn záporných je - 49.152,85 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn
kladných je 724.005,92 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 41, včetně průvodního listu PL.
III. Souhlasí
s následným zařazením ZBV 41 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.
2) „I/22 Strakonice“ - stanovisko města Strakonice k ZBV 42 SO 210 – Lávka pro pěší
komunikaci I/22 ve Strakonicích
Usnesení č. 5725/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se ZBV 42 SO 210 – Lávka pro pěší komunikaci I/22 ve Strakonicích (č. změny: 210/1) v rámci
stavby „I/22 Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne
9.1.2017 mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22
Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 42
bude následující:
- snížení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 42 SO 210 – Lávka pro pěší komunikaci
I/22 ve Strakonicích, upřesnění množství prací v rámci realizace stavby: o částku - 185.135,47
Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je - 392.034,84 Kč bez DPH a cena
navrhovaných Změn kladných je 206.899,37 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 42, včetně průvodního listu PL.
III. Souhlasí
s následným zařazením ZBV 42 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.
3) „I/22 Strakonice“ - stanovisko města Strakonice k ZBV 43 SO 451.1 – Veřejné osvětlení
(silnice III/139 11)
Usnesení č. 5726/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se ZBV 43 SO 451.1 – Veřejné osvětlení (silnice III/139 11), č. změny: 451.1/1, v rámci stavby
„I/22 Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne
9.1.2017 mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22
Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s.,
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Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 43
bude následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 43 SO 451.1 – Veřejné osvětlení (silnice
III/139 11), upřesnění množství prací v rámci realizace stavby o částku 232.300,00 Kč bez
DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných
Změn kladných je 232.300,00 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 43, včetně průvodního listu PL.
III. Souhlasí
s následným zařazením ZBV 43 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.
4) „I/22 Strakonice“ - stanovisko města Strakonice k ZBV 44 SO 121 – Parkoviště u
sídliště 1. máje
Usnesení č. 5727/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se ZBV 44 SO 121 – Parkoviště u sídliště 1. máje (č. změny: 121/1) v rámci stavby
„I/22 Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne
9.1.2017 mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22
Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 44
bude následující:
- snížení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 44 SO 121 – Parkoviště u sídliště 1. máje,
změna krytu parkovacích stání: o částku - 55.573,18 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných
Změn záporných je - 178.518,30 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je
122.945,12 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 44, včetně průvodního listu PL.
III. Souhlasí
s následným zařazením ZBV 44 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.
5) „I/22 Strakonice“ - stanovisko města Strakonice k ZBV 45 SO 122 – Parkoviště
Nerudova
Usnesení č. 5728/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se ZBV 45 SO 122 – Parkoviště Nerudova (č. změny: 122/1) v rámci stavby „I/22 Strakonice“
realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 mezi ŘSD ČR,
městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M – SILNICE a
ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 45 bude následující:
- snížení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 45 SO 121 – Parkoviště Nerudova, změna
krytu parkovacích stání: o částku - 18.785,99 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn
záporných je - 93.191,15 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 74.405,16 Kč
bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 45, včetně průvodního listu PL.
III. Souhlasí
s následným zařazením ZBV 45 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.
6) Dohoda o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“
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Usnesení č. 5729/2018 (116/1)
Rada města po projednání v souvislosti se stavbou: „I/22 Strakonice“
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“, SO 121 – Parkoviště
u sídliště 1. máje, SO 122 – Parkoviště Nerudova, SO 130 – Místní komunikace Na Vinici,
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 a mezi
dodavatelem/zhotovitelem stavby: SPOLEČNOST I/22 STRAKONICE, M - SILNICE a
ROBSTAV STAVBY, se sídlem: M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868.
Předčasné užívání bude dohodnuto na dobu do ukončení přejímek a kolaudace stavby,
nejpozději do 31.12.2019.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“
7) I/22 Strakonice, stanovisko města Strakonice k ZBV 48 SO 130 – Místní komunikace
Na Vinici
Usnesení č. 5730/2018 (116/1a)
RM po projednání
I. Souhlasí
se ZBV 48 SO 130 – Místní komunikace Na Vinici (č. změny: 130/2) v rámci stavby: „I/22
Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017
mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice,
M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697,
530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 48 bude
následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 48 SO 130 – Místní komunikace Na
Vinici, výšková úprava (snížení) části chodníku a žlabu mezi chodníkem a objektem čp. 596
oproti zadávací dokumentaci a PDPS: o částku 59.078,20 Kč bez DPH, přičemž cena
navrhovaných Změn záporných je - 0,00 bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je
59.078,20 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 48, včetně průvodního listu PL
III. Souhlasí
s následným zařazením ZBV 48 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071
8) I/22 Strakonice, dodatek č. 2
Usnesení č. 5731/2018 (116/1a)
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 na realizaci
stavby: „I/22 Strakonice“, mezi ŘSD ČR (objednatelem č. 1), městem Strakonice
(objednatelem č. 2) a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M – SILNICE a
ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03
Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:
- Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny u stavebních objektů Objednatele č. 2 (města
Strakonice): ZBV 13 SO 154 – Chodník u sil. I/4 (schváleno RM Strakonice dne 6.6.2018 pod
č. usnesení 5072/2018) navýšení ceny 750.357,39 Kč bez DPH, ZBV 25 SO 151 – Chodníky
Zvolenská (schváleno RM Strakonice dne 25.7.2018 pod č. usnesení 5209/2018) navýšení
ceny 145.768,00 Kč bez DPH, ZBV 29 SO 130 – Místní komunikace Na Vinici (schváleno
RM Strakonice dne 25.7.2018 pod č. usnesení 5210/2018) navýšení ceny 3.237.924,72 Kč bez
DPH, ZBV 41 SO 220 – Překrytí zářezu (projednáno v RM Strakonice dne 19.12.2018)
navýšení ceny 674.853,07 Kč bez DPH, ZBV 42 SO 210 – Lávka pro pěší komunikaci I/22 ve
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Strakonicích (projednáno v RM Strakonice dne 19.12.2018) snížení ceny -185.135,47 Kč bez
DPH, ZBV 43 SO 451.1 – Veřejné osvětlení (silnice III/139 11) (projednáno v RM Strakonice
dne 19.12.2018) navýšení ceny 232.300,00 bez DPH, ZBV 44 SO 121 – Parkoviště u sídliště
1. máje (projednáno v RM Strakonice dne 19.12.2018) snížení ceny -55.573,18 Kč bez DPH,
ZBV 45 SO 122 – Parkoviště Nerudova (projednáno v RM Strakonice dne 19.12.2018)
snížení ceny -18.785,99 Kč bez DPH, ZBV 48 SO 130 – Místní komunikace Na Vinici
(projednáno v RM Strakonice dne 19.12.2018) navýšení ceny 59.078,20 Kč bez DPH.
Tyto ZBV představují celkové navýšení ceny díla oproti SOD o částku 4.840.786,74 Kč bez
DPH, tzn. 5.857.351,96 Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Usnesení č. 5732/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kanalizační
přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 905/1, 956/1 a 1312/1 v k.ú. Dražejov u
Strakonic, v souvislosti se stavbou: „Novostavba rodinného domu, zahradního domku a vrtané
studny na pozemku p.č. dle KN 905/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, dle sazebníku. Vyhotovení
geometrického plánu a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí žadatel.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
10) Tenis klub Strakonice, spolek, IČ: 16820037, se sídlem Máchova 178, 386 01
Strakonice – žádost o souhlas se stavebními akcemi
Usnesení č. 5733/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
z titulu vlastníka pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Strakonice s realizací části oplocení areálu
Tenisového klubu Strakonice a s přístavbou spojovacího krčku na tomto pozemku,
dle zpracované projektové dokumentace. Investorem těchto staveb je Tenis klub Strakonice,
spolek, IČ: 16820037, se sídlem Máchova 178, Strakonice.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.
11) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772,
Strakonice – snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů v objektu Krále
Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice
Usnesení č. 5734/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 07-376 ze dne 30.7.2007 uzavřené mezi městem
Strakonice a spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice,
jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu čp. 772 v ul. Krále
Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích na pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, nájemci spol.
HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, na dobu 1 roku
(duben 2019 – až březen 2020), a sice o 20 % z ročního nájemného, tzn. 159.602,- Kč +
DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
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12) Uzavření smlouvy o výpůjčce níže uvedených prostorů v objektu Máchova čp. 108
ve Strakonicích
Usnesení č. 5735/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů mezi městem Strakonice a TJ ČZ
Strakonice, spolkem, se sídlem Máchova 108, Strakonice, IČ:00475921, jedná se o nebytové
prostory o výměře 320,95 m2 v objektu Sportovní haly Máchova 108, postavené na pozemku
p. č. st 3352 v k. ú. Strakonice, konkrétně o nebytové prostory v 1. NP, 2. NP, 3.NP a v přilehlé
buňce objektu, dle níže uvedeného seznamu:
Místnost
1. NP
klubovna házená
2. NP
201 házená (šatna č. 4)
202 házená (šatna č. 4)
211 házená (šatna č. 6)
2012 házená (šatna č. 6)
3. NP
301 klubovna šachy
311 klubovna šachy
312 ČBF kancelář + sklad
315 ČZ kancelář
316 ČZ kancelář
1. NP přístavba
201 házená VIP
202 házená VIP
Buňka
šatna házená
Sprcha + WC házená
Celkem

výměra m²
65,09
25,58
6,9
8,9
27,08
19,31
19,31
35,62
15,12
14,37
27,76
27,76
18,55
9,6
320,95

II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů mezi městem Strakonice a spolkem SKI
– KLUB Strakonice, se sídlem Máchova 108, Strakonice, IČ: 60090022, jedná se o nebytové
prostory o výměře 14,85 m2 v objektu Sportovní haly Máchova 108, postavené na pozemku
p. č. st 3352 v k. ú. Strakonice, konkrétně o prostory sklepa v 1. NP.
III. Souhlasí
s tím, že obě smlouvy o výpůjčkách výše uvedených prostorů budou uzavřeny na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6-ti měsíční, prostory budou využívány pro sportovní činnost a
činnosti související, vypůjčitelé (sportovní kluby) nebudou hradit služby spojené s výpůjčkou
nebytových prostorů, veškeré obvyklé náklady spojené s užíváním předmětů výpůjčky ponesou
vypůjčitelé ze svého, vypůjčitelé se zejména zavazují zajišťovat obvyklou údržbu předmětů
výpůjčky na vlastní náklady, po ukončení výpůjčky jsou vypůjčitelé povinni předat předměty
výpůjčky půjčiteli v řádném stavu, ve smlouvách budou zapracovány smluvní pokuty ve výši
1.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu výpůjčky bez souhlasu půjčitele (za každé
porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu výpůjčky vypůjčitelem po skončení
smlouvy (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za porušení předání předmětu
výpůjčky po skončení doby výpůjčky ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý
započatý den prodlení s předáním předmětu výpůjčky).
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušných smluv.
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13) Informace k vyřazení majetku a k náhradě škody – ZŠ Strakonice, Dukelská 166,
Strakonice
Usnesení č. 5736/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
návrh na řešení náhrady škody způsobené zaměstnancem, který navrhla Škodní komise
ZŠ Dukelská, týkající se ztráty mobilního telefonu Samsung Galaxy A5 – poř. cena 9.173,- Kč,
poř. 9.1.2017 ze ZŠ Dukelská, a to tím způsobem, že bývalý zaměstnanec, který způsobil městu
škodu ztrátou telefonu, uhradil částku 4.000,- Kč (zůstatková hodnota telefonu) na účet školy.
14) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru – areál Bažantnice
Usnesení č. 5737/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 58 m2 v objektu č. 4 – budova
č.p. 372 na pozemku p.č. st. 34/2 v k.ú. Nové Strakonice (areál Bažantnice).
15) Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru – objekt č.p. 772 v ul. Krále
Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích
Usnesení č. 5738/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 15 m2 v přízemí
administrativní budovy v objektu č.p. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích,
na pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice, sousedícího s prostory pronajatými Oblastní charitě
Strakonice.
16) Pan Milan Vacík, VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, IČ 26101262 – žádost o
pronájem pozemku
Usnesení č. 5739/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 615/6 o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Nové Strakonice, ulice Holečkova (chodník), za účelem umístění stavebního lešení a kontejneru
na odvoz suti, v souvislosti s rekonstrukcí domu čp. 150, ulice Holečkova, Strakonice.
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140,
Strakonice, zastoupená panem Milanem Vacíkem, IČ 26101262, DIČ CZ26101262, za cenu
10.000 Kč + aktuální sazba DPH, za celou dobu nájmu, a to na dobu určitou, zpětně od
14. května 2018 až do 31. prosince 2018.
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k předmětu
nájmu, jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý započatý den, v němž je tato povinnost
porušena.
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, činí
smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
17) Paní Radka Cinková, 388 01, Čečelovice 35, IČ 65016564 – ukončení nájemních smluv
Usnesení č. 5740/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
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s ukončením Nájemní smlouvy číslo 2018-00637 uzavřenou dne 5.10.2018, s paní Radkou
Cinkovou, 388 01, Čečelovice 35, IČ 65016564, týkající se pronájmu části pozemku p.č.
1334/1 o výměře cca 70 m2, v k.ú. Strakonice, za účelem zřízení a provozování letní obslužné
zahrádky pro kavárnu Havana, umístěnou v domě čp. 87, v ulici Palackého náměstí ve
Strakonicích, naproti Morovému sloupu, a to dohodou k 31.12.2018.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody.
III. Souhlasí
s ukončením Nájemní smlouvu číslo 2018-00639 uzavřenou dne 5.10.2018, s paní Radkou
Cinkovou, 388 01, Čečelovice 35, IČ 65016564, týkající se pronájmu části pozemku p.č.
1334/1 o výměře cca 15 m2, v k.ú. Strakonice, za účelem zřízení a provozování letní obslužné
zahrádky pro kavárnu Havana, umístěnou v domě čp. 87, v ulici Palackého náměstí ve
Strakonicích, umístěnou na části chodníku vedle kavárny, a to dohodou k 31.12.2018.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody.
18) Pan Miloslav Žák, Spojařů 1230, Strakonice, IČ 62518071 – změna nájemních smluv
– vyhlášení záměru
Usnesení č. 5741/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1286/22 o výměře cca 15 m 2 v k.ú.
Strakonice, za účelem umístění části obloukové haly a její následné provozování.
II. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 806/7 o výměře cca 140 m2 a části
pozemku p.č. 806/2 o výměře 80 m2 , vše v k.ú. Strakonice, za účelem užívání pozemku a
provozování parkovací plochy.
19) žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5742/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s uzavřením nové Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 1+1 a
výměře 60,50 m2 s žadatelkou.
II. Trvá
na svém usnesení č. 5649/2018 ze dne 21.11.2018.
20) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 5743/2018 (116/1)
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 prosinec do
25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
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 prosinec
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do 25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
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 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 prosinec do
25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
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 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 prosinec do
25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.036,- Kč/měsíc.
V. 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 prosinec do 25.12.2018. V případě, že žadatel,
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc.
VI. 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 prosinec
do 25.12.2018. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč/měsíc.
VII. 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 prosinec do 25.12.2018.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.519,- Kč/měsíc.
VIII. 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 prosinec
do 25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
IX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 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 prosinec do 25.12.2018.
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V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc.
X. 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 prosinec do 25.12.2018.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč/měsíc.
XI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021, o velikosti
2+1 a výměře 55,74 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2018.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.258,- Kč/měsíc.
XII. 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 prosinec do
25.12.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.954,- Kč/měsíc.
XIII. 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 prosinec do
25.12.2018. V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.476,- Kč/měsíc.
XIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti
1+0 a výměře 43,40 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o dalších 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec
do 25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.604,- Kč/měsíc.
XV. 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 prosinec
do 25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc.
XVI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018, o velikosti
1+1 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 prosinec
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do 25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc.
XVII. 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 prosinec do 25.12.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XVIII. 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 prosinec do
25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XIX. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 1+1 a
výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude pr odloužení nájmu bytu o
další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2018.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, 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. 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 prosinec do 25.12.2018.
V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jim
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXI. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 v domě č.p. 206,
ul. Stavbařů, Strakonice 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 prosinec do 25.12.2018. V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc
prosinec do 25.12.2018, nebude mu 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. 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 prosinec do
31.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace).
XXIII. 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 prosinec do
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25.12.2018. V případě, že s žadatelé neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace).
XXIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti
1+0 a výměře 57,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do
31.12.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.522,- Kč/měsíc (dotace)
XXV. 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 prosinec do
25.12.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace).
XXVI. 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 prosinec do 25.12.2018. V případě, že
žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace).
XXVII. 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 prosinec do 25.12.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace).
XXVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 020 o velikosti
1+1 a výměře 63,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 2 roky. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do
31.12.2018. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.860,- Kč/měsíc (dotace)
XXIX. 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 prosinec do 31.12.2018.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 31.12.2018, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace)
XXX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti
2+1 a výměře 62,040 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 30.4.2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do
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25.12.2018. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2018,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace).
XXXI. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
21) Přehled objednávek majetkového odboru za listopad 2018
Usnesení č. 5744/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za listopad 2018.
22) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro
rok 2019
Usnesení č. 5745/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených
usnesením Rady města Strakonice č. 2772/2016 ze dne 16.11.2016, na provádění těžby a
přibližování dřeva v lesích města Strakonice, v roce 2019, za podmínek a v rozsahu uvedeném
ve výzvě těmto zájemcům:
1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 620 63 669
korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice
2. UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706
3. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, IČ: 26060701
4. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16, IČ: 60652098
5. Ing. Pavel Burda, Ph.D., Hajda 1455, 399 01 Milevsko, IČ: 65986717
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva
v lesích města Strakonice v roce 2019.
III. Jmenuje
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. předseda Josef Štrébl
2. člen Ing. Jana Narovcová
3. člen Ing. Anna Sekyrová
4. člen Ing. Roman Nejdl
5. člen Ing. Oldřich Švehla
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička
2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková
3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek
4. náhradník Ing. Ondřej Kofroň
5. náhradník Ing. Jan Blahout
IV. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání
nabídky.
V. Pověřuje
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vedoucí majetkového odboru podepisováním
s administrací této veřejné zakázky.

veškerých

dokumentů

souvisejících

23) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v roce 2019
Usnesení č. 5746/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených
usnesením Rady města Strakonice č. 2772/2016 ze dne 16.11.2016, na provádění pěstebních
prací v lesích města Strakonice, v roce 2019, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě,
těmto zájemcům:
1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 620 63 669
korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice
2. UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706
3. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice, IČ: 26060701
4. Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16, IČ: 60652098
5. Ing. Pavel Burda, Ph.D., Hajda 1455, 399 01 Milevsko, IČ: 65986717
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění pěstebních prací v lesích města
Strakonice v roce 2019.
III. Jmenuje
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. předseda Josef Štrébl
2. člen Ing. Jana Narovcová
3. člen Ing. Anna Sekyrová
4. člen Ing. Roman Nejdl
5. člen Ing. Oldřich Švehla
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička
2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková
3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek
4. náhradník Ing. Ondřej Kofroň
5. náhradník Ing. Jan Blahout
IV. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání
nabídky.
V. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících
s administrací této veřejné zakázky.
24) Modlešovice - V.O. + zásuvkový pilíř
Usnesení č. 5747/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou UNIELEKTRO, s. r. o., Strakonice, Radošovice 149,
386 01, jejímž předmětem bude realizace stavby „Modlešovice - V.O. + zásuvkový pilíř “, za
cenu 371 795,- Kč bez DPH, tj. za cenu 449 871,95 Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
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starostu města podpisem příslušné smlouvy.
25) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5748/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. 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, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
26) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5749/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti
1+1 a výměře 60,80 m2 s žadatelkou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
27) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5750/2018 (116/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti
2+1 a výměře 62,90 m2 s žadatelrm, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
1) Valbek, spol. s r.o. , IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230, se sídlem Parková 1205/11a,
326 00 Plzeň – žádost o souhlas s provedením stavby „Přestupní terminál Strakonice“
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod.
2) Smlouva o připojení k distribuční soustavě E.ON. pro odběrné místo : ,, Zásuvkový
rozvaděč pro dětské hřiště v Modlešovicích“
Usnesení č. 5751/2018 (116/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podepsáním smlouvy s E.ON Česká republika, a. s., o připojení k distribuční soustavě
E.ON. pro odběrné místo - Zásuvkový rozvaděč pro dětské hřiště v Modlešovicích
II. Souhlasí
se zaplacením výše podílu na nákladech spojených s připojením, a to ve výši 8 000,- Kč
s DPH.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
3) Doplnění usnesení Rady města Strakonice č. 5541/2018 ze dne 17.10.2018
Usnesení č. 5752/2018 (116/1a)
Rada města po projednání
I.Souhlasí
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s doplněním usnesení RM č. 5541/2018 ze dne 17.10.2018, týkajícího se uzavření smluv
o výpůjčkách mezi městem Strakonice a sportovními kluby na nebytové prostory v objektech
STARZ Strakonice, a to tím způsobem, že do smlouvy o výpůjčce uzavřené s HC Strakonice,
z.s., se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice, budou zapracovány níže uvedené podmínky
a závazky:
- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.1.2024, ve smlouvě
o výpůjčce bude zapracován závazek obou stran, že v době od 1.1.2019 do 31.1.2024 nebude
smlouva ani jednou ze smluvních stran bez vážného důvodu vypovězena. Dále bude ve smlouvě
zapracován závazek, že bude-li vypůjčitel (HC Strakonice z.s.) plnit řádně podmínky,
stanovené smlouvou o výpůjčce, a neučiní-li ani jedna strana nejpozději 3 měsíce před
uplynutím doby výpůjčky projev vůle, směřující k ukončení výpůjčky, doba výpůjčky se
automaticky prodlužuje vždy o další jeden rok.
Ostatní podmínky uzavření smluv s HC Strakonice, z.s., i s ostatními sportovními kluby,
schválené výše uvedeným usnesením, se nezmění.
4) Cena vodného a stočného rok 2019
Usnesení č. 5753/2018 (116/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č.19 mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a společností
Technické služby Strakonice, s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice jako nájemcem
vodohospodářské infrastruktury. Předmětem dodatku je stanovením ceny vodného ve výši
60,01 Kč/m3 včetně DPH a stočného ve výši 36,56,- Kč/𝑚3 včetně DPH na období od 1. ledna
2019 do 31.12.2019. Nájemné na výše uvedené období z vodohospodářské infrastruktury je
stanoveno ve výši 46 mil. Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č.19
5) Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo realizace stavby: „Oprava chodníků –
plavecký areál Strakonice“
Usnesení č. 5754/2018 (116/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby společností Casta
dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, v souvislosti s realizací stavby: „Oprava
chodníků – plavecký areál Strakonice“. Předmětem dodatku č. 1 je doměrkový změnový list
dle skutečného zaměření stavby. Celková cena díla se na základě doměrkového změnového
listu snižuje o částku 49.734,2 Kč bez DPH. Cena realizace díla na základě smlouvy o dílo a
dodatku č. 1 činí 1.633.736,25 Kč bez DPH
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
6) Uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo realizace stavby: „Rekonstrukce
komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“
Usnesení č. 5755/2018 (116/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby společností ZNAKON,
SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s. Sousedovice
44, 386 01 Strakonice, v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv.
Dudáka, Strakonice“. Předmětem dodatku č. 1 je doměrkový změnový list dle geodetického
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zaměření stavby. Jedná se zejména o navýšení rozsahu předmětu díla, stavebního objektu
komunikace a doplňující práce na komunikace – dopravní značení. Celková cena díla se na
základě doměrkového změnového listu se zvyšuje o částku 453.653,- Kč bez DPH. Cena
realizace díla na základě smlouvy o dílo a následných dodatku č. 1 - 5 činí 38.898.353,58 Kč
bez DPH.
II.Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č.5 ke smlouvě o dílo.
7) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 5756/2018 (bez materiálu)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 5571/2018 ze dne 31.10.2018, ve kterém RM souhlasila s uzavřením Dohody o
ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o velikosti 2+0 a výměře
53,30 m2 s žadatelkou, a to ke dni 31.12.2018.
2. Starosta
 Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o omezení hodin pro
veřejnost - pošta Strakonice 1.
Usnesení č. 5757/2018 (116/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 11.12. 2018, týkající se žádosti o
omezení hodin pro veřejnost pošty Strakonice 1 z provozních důvodů, týká se dne 31.12.2018
– pondělí v době od 8:00 – 12:00 hodin.


Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o omezení hodin pro
veřejnost - pošta Strakonice 2.
Usnesení č. 5758/2018 (116/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 11.12. 2018, týkající se žádosti o
omezení hodin pro veřejnost pošty Strakonice 2 z provozních důvodů, týká se dne 31.12.2018
– pondělí v době od 9:00 – 12:00 hodin.


Česká pošta, Podskalská 601, 386 01 Strakonice – žádost o omezení hodin pro
veřejnost - pošta Strakonice 3.
Usnesení č. 5759/2018 (116/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
dopis České pošty, Podskalská 601, 386 01 Strakonice ze dne 11.12. 2018, týkající se žádosti o
omezení hodin pro veřejnost pošty Strakonice 3 z provozních důvodů, týká se dne 31.12.2018
– pondělí v době od 9:00 – 12:00 hodin.
3. Odbor školství a CR
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková
 Dodatky k uzavřeným smlouvám o příspěvku za umístění dětí v mateřských
školách ve Strakonicích
Usnesení č. 5760/2018 (116/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
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s uzavřením dodatků č. 1 ke smlouvám o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách
ve Strakonicích mezi městem Strakonice a obcemi Drachkov, Droužetice, Hoslovice, Jinín,
Kraselov, Libětice, Miloňovice, Mutěnice, Nebřehovice, Nihošovice, Osek, Paračov,
Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radošovice, Rovná, Řepice, Slaník, Sousedovice,
Strunkovice nad Volyňkou, Třebohostice, jejichž předmětem je úprava předkládání podkladů
pro vyúčtování dle počtu dětí za jednotlivé měsíce uplynulého kalendářního roku zařazených
do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice příslušné obci.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných dodatků.


Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve
Strakonicích v roce 2018 – Základní umělecká škola
Usnesení č. 5761/2018 (116/3)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 5694/2018, bod 2 ze dne 21. 11. 2018.
II. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
IČ 00251810 a Klubem přátel Základní umělecké školy ve Strakonicích, z. s., Zámek 1, 386 01
Strakonice, IČ 65954688, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 ve výši 19 000 Kč.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené darovací smlouvy.
 Kronika města Strakonice - rok 2017
Usnesení č. 5762/2018 (116/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
zápis kroniky města Strakonice za rok 2017.
 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru
Usnesení č. 5763/2018 (116/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 28.072 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 pro 10 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od
01.01.2019 do 28.06.2019.
4. ZŠ Dukelská
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková
 Projekt „ZŠ Dukelská Strakonice - zvýšení kvality výchovy a vzdělávání a
proinkluzivnost II“ – souhlas s podáním žádosti o dotaci
Usnesení č. 5764/2018 (116/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „ZŠ Dukelská Strakonice - zvýšení
kvality výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost II“ v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
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5. Odbor dopravy
 Zápis z 25. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 20.11.2018
Usnesení č. 5765/2018 (116/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 25. jednání dopravní komise konané dne 20.11.2018.
 MHD zastávka v ulici 5.května u hotelu Švanda dudák
Usnesení č. 5766/2018 (116/4)
Rada města po projednání
I. Ukládá
majetkovému odboru zajistit realizaci úpravy chodníku v místě obnovované zastávky.
6. Tajemník – úsek personalistiky a mezd
 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pololetí 2018
Usnesení č. 5767/2018 (116/7)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné splnění
mimořádných úkolů v období II. pololetí roku 2018 poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu, který je v písemné
podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice.
7. MP
 Plán prevence kriminality na léta 2019 – 2020
Usnesení č. 5768/2018 (116/9)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Plán prevence kriminality na léta 2019 - 2020
 Pracovní skupina prevence kriminality města Strakonice na léta 2019 – 2020
Usnesení č. 5769/2018 (116/9)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Pracovní skupinu prevence kriminality města Strakonice na léta 2019 – 2020.
 Dotační tituly na rok 2019 – APK, Projekt “Senior“
Usnesení č. 5770/2018 (116/9)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Dotační tituly na rok 2019 – APK, Projekt „Senior“
8. OIP
 Seznam objednávek za listopad 2018
Usnesení č. 5771/2018 (116/10)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za listopad 2018
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9. MěÚSS
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy společenské místnosti
a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“
Usnesení č. 5772/2018 (116/11)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zahájením výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci
„Stavební úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“.
II. Souhlasí
s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební
úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“.
III. Souhlasí
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební
úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“ těmto
firmám:
1.
PRIMA, akciová společnost,
se sídlem Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice, IČO 47239743
2.
GORSTAV, stavební společnost, s.r.o.
se sídlem Volyňská 121, 386 01 Strakonice, IČO 28114795
3.
SALVETE spol. s r.o.
se sídlem Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČO 45023786
IV. Souhlasí
se složením hodnotící komise:
Členové hodnotící komise:
1. Ing. Rudolf Oberfalcer
2. Mgr. Dagmar Prokopiusová
3. Ing. Jana Narovcová
4. Mgr. Lenka Kratochvílová
5. JUDr. Jindřich Kotrch
Náhradníci členů hodnotící komise:
1. Mgr. Břetislav Hrdlička
2. Hana Benešová
3. Ing. Tatiana Šamanková
4. Antonín Hlavatý
5. Mgr. Miroslav Vadlejch
V. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při administraci výběrového řízení
na tuto veřejnou zakázku.
10. ŽP
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek a Ing. Mrkvičková
 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení č. 5773/2018 (116/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s.,
se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4,
II. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy.
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 Objednávky OŽP za listopad 2018
Usnesení č. 5774/2018 (116/5)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru životního prostředí za listopad 2018.
11. Finanční odbor
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová
 Rozpočtová opatření č. 148, 156 – 162
Usnesení č. 5775/2018 (116/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 148
Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16, odst. 4, (rozpočtová opatření se
uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu). K úpravě dotací
dochází dle změny Rozhodnutí příslušného orgánu nebo skutečné výše uznatelných výdajů na
projekty.
- 767,48 Kč – snížení dotace ze SR na úhradu úroků z úvěru na akci „ÚV Hajská – rekonstrukce
a modernizace“ (schválený rozpočet činí 87.000 Kč, skutečnost 86.232,52 Kč, o uvedenou
částku budou sníženy výdaje na úhradu úroků)
- 5.519 Kč – snížení dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup požárního vybavení pro JPO
V, Modlešovice“ (schválený rozpočet 60.000 Kč, skutečnost 54.481 Kč, o uvedenou částku
budou sníženy výdaje na projekt)
RO č. 156 ve výši 94.859 Kč
Neinvestiční účelová dotace ze SR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů města
Strakonice. Finanční prostředky jsou dle Rozhodnutí určeny na odbornou přípravu strojníků a
velitelů, na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy mimo územní obvod, na věcné vybavení,
opravy, revize a technické prohlídky požární techniky.
Rozpočtová skladba: příjmy
405 – 0000 – 4116 ÚZ 14 004
výdaje
405 – 5512 – 5xxx ÚZ 14 004
RO č. 157 ve výši 801.405,78 Kč
Investiční účelová dotace ze SR na realizaci projektu „Opatření na zpomalení povrchového
odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice – v lokalitě nad Chalupami“. Projekt
byl v plné výši (tj. 1.262 644 Kč) předfinancován z rozpočtu města. O výši přijaté dotace dojde
ke snížení prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba: příjmy
721 – 0000 – 4216 ÚZ 15 974
financování
8115
RO č. 158 ve výši 70.700 Kč
Navýšení příspěvku na provoz MěÚSS na likvidaci pojistné události – havárie stravovacího
provozu v DS Rybniční ul. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.
Rozpočtová skladba - výdaje
1230 – 4350 – 5331
příjmy
3639 – 2322
RO č. 159 ve výši 10.000 Kč
Navýšení rozpočtu odboru dopravy na zpracování odborných znaleckých posudků. Schválené
finanční prostředky na rok 2018 ve výši 80.000 Kč jsou nedostačující. Rozpočtové opatření
bude kryto použitím prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba - výdaje
800 – 2223 – 5166
financování
8115
RO č. 160 ve výši 100.000 Kč
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Přesuny v rámci schváleného rozpočtu majetkového odboru org. 79x – tepelné a energetické
hospodářství. K úspoře finančních prostředků dojde na údržbě, opravách a rekonstrukcích
výměníkových stanicích v majetku města, naopak na opravách, údržbě a rozšíření veřejného
osvětlení jsou prostředky nedostačující.
RO č. 161 ve výši 59.448 Kč
Finanční příspěvek na hospodaření v lesích na vyhotovení lesních hospodářských plánů pro
potřeby státní správy lesů.
Rozpočtová skladba: příjmy
700 – 0000 – 4116 ÚZ 29 017
výdaje
700 – 1031 – 5xxx ÚZ 29 017
RO č. 162 ve výši 29.500 Kč
Přesun finančních prostředků v rámci OIP z položky pohonné hmoty, kde dojde k úspoře
finančních prostředků na výdaje spojené s užíváním technického zařízení na pořízení a
zpracování dat pro pracoviště občanských průkazů a pasů.
(v tis. Kč)
text

schváleno změna

kryto

OIP – užívání zařízení OP a CD

177,00
500,0

OIP - PHM
rozpočtová skladba
výdaje
výdaje

org

paragraf
110
6171
100
6171

29,5
-29,5

rozp. po skutečnost předpoklad
změně
k 19.12.
čerpání
206,5
470,5

177,0
327,5

položka
5169
5156

částka
29,5
-29,5

206,5
420,0

 Pravidla rozpočtového provizoria města Strakonice
Usnesení č. 5776/2018 (116/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, kterými se město Strakonice bude
řídit v době od 1. 1. 2019 do doby schválení rozpočtu města Strakonice na rok 2019.
 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019
Usnesení č. 5777/2018 (116/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Strakonice, na rok 2019
v předloženém znění:
- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice
- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice
- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice
- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice
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 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2019 - 2020
Usnesení č. 5778/2018 (116/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město
Strakonice, na období let 2020 – 2021 v předloženém znění.
 Odpisové plány příspěvkových organizací města
Usnesení č. 5779/2018 (116/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
odpisové plány na r. 2018 podle návrhu těchto příspěvkových organizací:
- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice
- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice
- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice
12. Odbor vnitřních věcí
 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při
narození dítěte
Usnesení č. 5780/2018 (114/6)
Rada města po projednání
I.Souhlasí
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte
žadatelům.
13. Odbor školství a CR
 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím finančního
daru
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková
Usnesení č. 5781/2018 (114/3a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 45.458 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova
152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně při Základní škole
Strakonice, Dukelská 166 pro 16 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to
v období od 01.01.2019 do 28.06.2019.

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta

p. Josef Štrébl v.r.
místostarosta
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