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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 

ze 118. schůze Rady města Strakonice 

konané 23. ledna 2019 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, pí Vlasáková 

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

Omluveni:    Ing. Moučka     

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                          Usnesení č. 5805/2019 – č. 5828/2019  

2. OIP 

 Seznam objednávek za prosinec 2018 

                                                                                                  Usnesení č. 5829/2019  

3. Tajemník – úsek personalistiky 

 Organizační změna a stanovení celkového počtu zaměstnanců města Strakonice 

zařazených do Městského úřadu Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5830/2019  

4. Finanční odbor 

 Darovací smlouva – Novoroční ohňostroj  

                                                                                                  Usnesení č. 5831/2019  

 Odpis nevymožitelné pohledávky  

                                                                                                  Usnesení č. 5832/2019  

5. ŽP 

 Zpráva o stavu přítoku vody do požární nádrže na pozemku p. č. 945/7 v katastrálním 

území Dražejov u Strakonic  

                                                                                                  Usnesení č. 5833/2019  

6. Odbor rozvoje 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2019 

                                                                                                  Usnesení č. 5834/2019  

 Projekt „Bezpečně pěšky v ulici Švandy dudáka“ - podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5835/2019  

7. Odbor školství a CR 

 Dodatky k uzavřeným smlouvám o zajištění předškolního vzdělávání ve školském 

obvodu spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5836/2019  

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

Parku, Strakonice, Plánkova 353  

                                                                                                  Usnesení č. 5837/2019  

 Žádost o udělení záštity starosty města Strakonice – Okresní sdružení Česká unie sportu 

Strakonice, z.s. 

                                                                                                  Usnesení č. 5838/2019  
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 Žádost o udělení záštity starosty města Strakonice – Československá obec legionářská 

– Jednota Strakonice  

                                                                                                  Usnesení č. 5839/2019  

 

 

118. schůzi Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:00 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. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

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

s projektovou přípravou stavby: „Nový Dražejov – kabel NN“  

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

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

Usnesení č. 5805/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

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

v majetku města Strakonice p.č. 604/1 a 200/18 v k.ú. Střela v souvislosti s projektovou 

přípravou stavby „Nový Dražejov – kabel NN“ dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

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

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – kNN, p.  Šťastný“ 

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

V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5806/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelového vedení 

do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – kNN, p. Šťastný“ dle sazebníku. V případě, že 

předmětné kabelové vedení bude v kolizi s inženýrskými sítěmi, které budou v dané lokalitě 

budovány pro průmyslovou zónu Hajská, bude vedení na náklady žadatele přeloženo. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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3) Žádost o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku v 

majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/1  v  k.ú. Dražejov u Strakonic  

Usnesení č. 5807/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se změnou umístění vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1293/1 v k.ú. Dražejov 

u Strakonic v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku p.č. 209/26 v k.ú. Střela. 

II. Souhlasí 

s uložením plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1293/1 k.ú. 

Dražejov u Strakonic v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku p.č. 209/26 

v k.ú. Střela. 

III. Souhlasí 

s uzavřením předmětného dodatku č. 1 a pověřuje starostu jeho podpisem 

 

4) Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice 

Usnesení č. 5808/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci v souvislosti s předáním části díla realizace stavby: „Rekonstrukce komunikace 

Šv. Dudáka, Strakonice“. 

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby: sdružení firem ZNAKON, 

SILNICE GROUP – Šv. Dudák, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 

386 01 Strakonice. Předmětem dodatku č. 6 je změna rozsahu předmětu plnění o realizaci 

veřejného osvětlení přechodů pro chodce (3 ks v prostoru točny Šv. Dudáka) dále změna 

termínu realizace části díla „Komunikace – chodníky - osvětlení přechodů“ nejpozději 

do  30.6.2019, dále změna platebních podmínek – uvolnění pozastávek dle přílohy mat č. 118/1, 

a dále navýšení ceny díla o 239.088,-Kč bez DPH v souvislosti s realizací nasvětlení přechodu 

pro chodce. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 6 k smlouvě o dílo. 

 

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

v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Kání vrch – nová TS“  

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

Budějovice 

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

Usnesení č. 5809/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM č. 5610/2018 ze dne 21.11.2018 

II. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

energetického zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1194/4 v k.ú. Strakonice, 

v souvislosti se stavbou: „Strakonice – Kání vrch – nová TS“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

III. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
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6) Informace o nakládání s dřevní štěpkou vzniklou při těžbě dřevní hmoty z městských 

lesů 

Usnesení č. 5810/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Předloženou Informaci o nakládání s dřevní štěpkou vzniklou při těžbě dřevní hmoty 

z městských lesů. 

 

7) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro 

rok 2019 

Usnesení č. 5811/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích 

města Strakonice pro rok 2019“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou: Milan Hradecký, 

Novosedly 145, 387 16 Volenice, IČ: 60652098, za cenu  „Těžba bez sortimentace – výroba 

dlouhého dříví“: 498.250,00 Kč bez DPH, tj. 602.882,50 Kč s DPH, a dále „Těžba s kompletní 

sortimentací“: 98.800,00 Kč bez DPH, tj. 119,548,00 Kč s DPH.  

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, IČ: 

60652098, na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 2019, 

za  cenu „Těžba bez sortimentace – výroba dlouhého dříví“: 498.250,00 Kč bez DPH, 

tj.  602.882,50 Kč s DPH, a dále „Těžba s kompletní sortimentací“: 98.800,00 Kč bez DPH, 

tj.  119,548,00 Kč s DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

8) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2019 

Usnesení č. 5812/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 

hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění pěstebních prací v lesích města 

Strakonice pro rok 2019“.  

Nejvýhodnější nabídka byla podána touto firmou: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 

Volenice, IČ: 60652098, za cenu činnosti provádění pěstebních prací: 1.027.200,00 Kč bez 

DPH, tj.  1.227.552,00 Kč vč. DPH. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, 

IČ:  60652098, na provádění pěstebních prací pro rok 2019, za cenu: 1.027.200,00 Kč bez DPH, 

tj.  1.227.552,00 Kč vč. DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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9) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Lidická 194, Strakonice 

Usnesení č. 5813/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu bývalé Základní školy 

Lidická 194, Strakonice, na pozemku p.č. st. 227 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná                     

o 1 učebnu o výměře 52,9 m2 ve III. nadz. podlaží objektu, WC společné s dalšími nájemci 

ve  III. nadz. podlaží objektu. 

 

10) Pronájem nebytového prostoru – areál Bažantnice  

Usnesení č. 5814/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

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

pronájem nebytových prostorů  o výměře 58 m2, nacházejících se v přízemí v části objektu č. 4  

- v „areálu Bažantnice“ 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 pro soukromé účely,  nájemné ve výši 

6.000,-  Kč/ročně, 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,- Kč 

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.  

 

11) Žádost ZZS JčK OS Strakonice o pronájem garáží v majetku města Strakonice 

Usnesení č. 5815/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem garáže č. 13 o výměře       

55,50 m2 v části „B“ objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 800/2 

v k.ú. Strakonice, následujícímu  žadateli, za níže uvedených podmínek: 

- Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, se sídlem B.Němcové 1931/6, 370 01 

České Budějovice, IČ: 48199931,  pronájem garáže za účelem garážování vozidel ZZS, výše 

nájemného 14.985,- Kč/ročně + DPH + energie spojené s nájmem, nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze strany 

pronajímatele dávána výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc, 

ve smlouvě bude zapracován závazek nájemce zajistit na vlastní náklady měření spotřeby el. 

energie v pronajatém prostoru (podružné měřidlo). 

II. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem garáže č. 16 o výměře       

55,23 m2 v části „B“ objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, na poz. p.č. 

st. 800/2 v k,ú. Strakonice, následujícímu  žadateli, za níže uvedených podmínek: 

- Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, se sídlem B.Němcové 1931/6, 370 01 

České Budějovice, IČ: 48199931,  pronájem garáže za účelem garážování vozidel ZZS, výše 
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nájemného 14.912,- Kč/ročně + DPH + energie spojené s nájmem, nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze strany 

pronajímatele dávána výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc, 

s tím, že ve smlouvách budou zapracovány následující závazky: 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). 

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných smluv. 

 

12) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  - Oblastní charita Strakonice 

Usnesení č. 5816/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2012-249 uzavřené dne 30.7.2012 mezi městem 

Strakonice a Oblastní charitou Strakonice, se sídlem Sousedovice 40, Strakonice, jehož 

předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o 1 místnost, konkrétně se jedná o místnost 

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, sousedící s prostory 

pronajatými Oblastní charitě Strakonice, tzn. že nová celková výměra pronajatých prostorů 

bude činit 75,5 m2. Na základě zvýšení výměry pronajímané plochy dochází zároveň ke zvýšení 

nájemného z původních 3.190,- Kč/ročně na částku 3.980,- Kč/ročně, a to s účinností 

od  1.2.2019. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

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

Usnesení č. 5817/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s provedením stavebních úprav v nebytových prostorech v přízemí objektu čp. 1415 Na 

Ostrově ve Strakonicích o výměře 110 m2, jejichž nájemcem se stane od 1.2.2019 Sunshine 

Cabaret z.s. se sídlem Švandy dudáka 737, Strakonice. Stavební úpravy spočívají v úpravě 

dveřního otvoru, a to tím způsobem, že bude zvětšen otvor pro vrata do pronajatého prostoru – 

dle nákresu, který je přílohou materiálu do RM ze dne 23.1.2019 č. 118/1: bude proveden 

standartní překlad (traverza), vložen ocelový rám pro uchycení samotných vrat, výška vrat   

3,60 m, šířka 2,80 m. Úpravy provede na vlastní náklady nájemce, na základě konzultace 

s investičním technikem města ještě před jejich vlastním provedením. 

 

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

s projektovou přípravou stavby: „Rekonstrukce NTL na STL Strakonice, ul. Ptákovická, 

Lesní – II. etapa“  

Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
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Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

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

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – Rekonstrukce VTL TU Strakonice ČZM“  

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

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod.  

 

16) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 5818/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. 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 leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

II. 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 leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

III. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání 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 leden do 25.1.2019. V případě, 

že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

IV. Souhlasí 

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

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

3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. V případě, 

že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jim smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

V. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 43,15 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace). 

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, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 
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o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

VII. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 65,37 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

VIII. Souhlasí 

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

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

další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2019, 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 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 leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, 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 leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, 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 

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 leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

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

XII. Souhlasí 

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

výměře 71,00 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 3 

měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. V případě, 

že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jim nájemní smlouva 

prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- Kč/měsíc. 
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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 leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XIV. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 34,53 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.748,- Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 52,56 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.023,- 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 dalších 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 

25.1.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, 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. 021, o velikosti 

1+0 a výměře 49,12 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.437,- Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  

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

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

bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A38, o velikosti 

1+0 a výměře 38,00 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o  3  měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 
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V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.033,- Kč/měsíc (dotace). 

XX. 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 leden do 25.1.2019. V případě, 

že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XXI. Souhlasí  

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

1+0 a výměře 29,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49,- Kč/m2 1.594,- 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 leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

XXIII. 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 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. V případě, 

že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jim smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

XXIV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 1+0 a 

výměře 57,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další ½ rok.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.724,- Kč/měsíc (dotace). 

XXV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 006 o velikosti 2+0 a 

výměře 57,54 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 

1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2019. V případě, že 

žadatelé neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2019, nebude jim smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace). 
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XXVI. Souhlasí  

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

2+0 a výměře 57,59 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.097,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. 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, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. 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 leden do 25.1.2019. V případě, že 

žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 3.917,- 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 leden do 31.1.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.1.2019, 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. 030, o velikosti 

3+0 a výměře 58,30 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o další ½ rok . Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.585,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. 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 žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 měsíc.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných dodatků.  
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17) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5819/2019 (118/1)  

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 leden do 25.1.2019. V 

případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

18) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5820/2019 (118/1)  

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, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. V 

případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku 

 

19) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5821/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 60,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. V 

případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

20) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5822/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A31 o velikosti 

1+1 a výměře 42,18 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o dalších ½ roku. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. V 

případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.016,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje 
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starostu podpisem předmětného dodatku.  

 

21) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 5823/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

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

výměře 74,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 

další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.1.2019. V 

případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.1.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

22) Česká unie sportu – Okresní organizace ČUS Strakonice, Husova 380, Strakonice – 

žádost o pronájem bytu číslo 001. 

Usnesení č. 5824/2019 (118/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

se změnou užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti 3+1 a výměře 81,08 m2 na kancelářské 

prostory.  

II. Ukládá 

majetkovému odboru vyřešit změnu užívání bytové jednotky (stavební úřad). 

III. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku ze dne 12.3.1998, 

uzavřené mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice, s.r.o., přičemž 

předmětem dodatku bude vyjmutí b.j. 001 o velikosti 3+1 a výměře 81,08 m2, z předmětu 

správy. 

IV. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o 

velikosti 3+1 a výměře 81,08 m2 s žadatelkou. 

V. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a výměře 

56,20 m2, s žadatelkou, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností 

automatického prodloužení vždy o další 1 rok  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 3.243,- 

Kč. Vzhledem k tomu, že s žadatelkou bude uzavřena smlouva o nájmu bytu na jiný byt 

z důvodu uvolnění bytu č. 001 pro potřeby města Strakonice, nebude  žadatelka skládat kauci 

ve výši trojnásobku nájemného.   

VI. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.  

 

1) Zimní stadion – oprava střešní konstrukce, dodatek k SOD č. 3 

Usnesení č. 5825/2019 (118/1a)  

RM po projednání v souvislosti s realizací stavby „Oprava střešní konstrukce zimního stadionu 

Strakonice“ 

I. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018, uzavřené mezi městem Strakonice 

a firmou Tesařství KP s.r.o., Střídka 2, 387 19 Čestice.  

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla v souvislosti s provedením prací a dodávek      

nad rámec smlouvy s ohledem na stav střešní konstrukce ve výši plus 699 041,- Kč včetně DPH 

na celkovou cenu díla 2 366 629,- Kč  včetně DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 3 smlouvy. 

 

2) Záměr na pronájem stánku v Rennerových sadech ve Strakonicích 

Usnesení č. 5826/2019 (118/1a)  

RM po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem stánku v Rennerových sadech ve Strakonicích, tj. budovy 

bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 o výměře 21 m2  v k.ú. Strakonice, a to za účelem zřízení 

prodeje občerstvení, bez prodeje alkoholických nápojů.  

 

3) Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230, se sídlem Parková 1205/11a, 326 

00 Plzeň (v zastoupení investora SŽDC, s.o.) – žádost o souhlas s provedením stavby 

„Přestupní terminál Strakonice – dočasný objekt“  

Usnesení č. 5827/2019 (118/1a)  

RM po projednání 

I. Souhlasí  

s realizací stavby „Přestupní terminál Strakonice – dočasný objekt“, jejímž investorem je 

SŽDC, se sídlem Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město na 

částech pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to p.č. 1066/6 a p.č. 1066/111, vše v k.ú. 

Strakonice. Jedná se o umístění stavebních buněk bez základových konstrukcí pro účely 

dočasného provozu prodeje jízdenek, veřejných WC a vytápěného prostoru pro cestující 

čekající na spoj, včetně přívodu vody, elektrické energie, datových spojů a odvodu kanalizace 

z provizorních buněk do stávající výpravní budovy, a to dle přílohy č. 3 materiálu č. 118/1a, 

majetkové záležitosti.   

S tímto stavebním záměrem souhlasí společnost ČSAD STTRANS a.s., v jejíž prospěch je 

zřízeno právo stavby na uvedené pozemky, a to za podmínek: 

1) Při montáži a demontáži buněk nedojde k poškození dlažeb, použité plochy budou uvedeny 

do stavu před montáží. 

2) Při montáži a demontáži buněk nebude manipulační technika používat plochy z kamenných 

dlažeb (nejsou uzpůsobeny pro vozidla nad 3,5 tuny), pouze asfaltové plochy. 

2) Umístění buněk bude dle přiložené situace včetně vyznačených vstupů a výstupů. 

4) Provizorní přípojky sítí budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k poškození dlažeb. 

5) Před zahájením montáže a po ukončení demontáže buněk bude pořízena fotodokumentace 

stavu a předmětných ploch. 

Před zahájením montáže a po ukončení demontáže buněk budou předmětné pozemky mezi 

všemi zúčastněnými protokolárně předány, a to za účasti zástupců města Strakonice, 

společnosti ČSAD STTRANS a.s. a SŽDC, s.o. 

 

4) ZESA s.r.o., projekční kancelář, dopravní stavby, IČ: 48202592, DIČ: CZ 48202592, se 

sídlem L.B. Schneidera 414/2, České Budějovice (v zastoupení investora ŘSD ČR) - žádost 

o souhlas s provedením stavby „I/22 Dražejov průtah – Strakonice, stavební úpravy“  

Usnesení č. 5828/2019 (118/1a)  

RM po projednání 

I. Souhlasí  
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s provedením stavebních úprav v souvislosti s realizací stavby „I/22 Dražejov průtah – 

Strakonice“ na pozemcích v majetku města Strakonice, a to p.č. 1336/3, p.č. 1336/4, p.č. 1336/5 

a p.č. 1336/6, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. Na těchto pozemcích se jedná z části o stavební 

úpravy v komunikacích v místech napojení na I/22 a o předláždění stávajícího chodníku/stezky 

v pásu do 1 m podél silnice. 

 

2. OIP 

 Seznam objednávek za prosinec 2018 

Usnesení č. 5829/2019 (118/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za prosinec 2019 

 

3. Tajemník – úsek personalistiky 

 Organizační změna a stanovení celkového počtu zaměstnanců města Strakonice 

zařazených do Městského úřadu Strakonice 

Usnesení č. 5830/2019 (118/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

s účinností od 1.2.2019 organizační změnu spočívající ve zřízení jedné nové pracovní pozice 

pracovníka sociálního odboru Městského úřadu Strakonice, oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí. 

II. Ukládá 

tajemníkoví městského úřadu učinit všechny pracovně právní kroky s touto organizační změnou 

související. 

III. Stanoví 

s účinností od 1.2.2019 celkový počet zaměstnanců města Strakonice zařazených do Městského 

úřadu Strakonice na 148. 

 

4. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Darovací smlouva – Novoroční ohňostroj  

Usnesení č. 5831/2019 (118/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem panem Josefem Třískou, se sídlem Strakonice, 

Volyňská 79, IČ: 43840141 a obdarovaným městem Strakonice, Velké náměstí 2, 

IČ: 00251810, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 50.000 Kč, který je určený na 

spolufinancování akce Novoroční ohňostroj 01.01.2019. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 

 

 Odpis nevymožitelné pohledávky  

Usnesení č. 5832/2019 (118/4)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

odepsání pohledávky ve výši 3 626,00 Kč z účetní evidence jako nevymožitelnou –nájemní 

smlouva č. 2011-41. 
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5. ŽP 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnili Ing. Brůžek a Ing. Kurek. 

 Zpráva o stavu přítoku vody do požární nádrže na pozemku p. č. 945/7 v 

katastrálním území Dražejov u Strakonic  

Usnesení č. 5833/2019 (118/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zprávu o stavu přítoku vody do požární nádrže na pozemku p. č. 945/7 v katastrálním území 

Dražejov u Strakonic k 7. 12. 2018. 

 

6. Odbor rozvoje 

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

 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2019 

Usnesení č. 5834/2019 (118/6)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2019.  

 

 Projekt „Bezpečně pěšky v ulici Švandy dudáka“ - podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 5835/2019 (118/6a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o příspěvek do veřejného grantového řízení Oranžový přechod 2019 Nadace 

ČEZ na projekt „Bezpečně pěšky v ulici Švandy dudáka“.  

 

7. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Dodatky k uzavřeným smlouvám o zajištění předškolního vzdělávání ve školském 

obvodu spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice 

Usnesení č. 5836/2019 (118/6)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o předpokládaném vývoji počtu dětí v mateřských školách ve Strakonicích. 

II. Souhlasí 

s uzavřením dodatků ke smlouvám o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu 

spádové mateřské školy zřizované městem Strakonice s obcemi Drachkov, Droužetice, Jinín, 

Libětice, Miloňovice, Mutěnice, Nebřehovice, Pracejovice, Přední Zborovice, Radošovice, 

Rovná, Slaník, Sousedovice, Třebohostice, Únice, jejichž předmětem je úprava doby trvání 

smlouvy na dobu určitou do 30.04.2020. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem těchto dodatků v předloženém znění. 

 

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

Parku, Strakonice, Plánkova 353  

Usnesení č. 5837/2019 (118/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

Parku, Strakonice, Plánkova 353, v odloučeném pracovišti Lidická 194 na 28 dětí za 
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předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při 

splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 Žádost o udělení záštity starosty města Strakonice – Okresní sdružení Česká unie 

sportu Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 5838/2019 (118/6a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením záštity starosty města Strakonice Okresnímu sdružení Česká unie sportu Strakonice, 

z. s., Husova 380, 386 01 Strakonice, IČ 00435449 u příležitosti vyhlášení Sportovce 

Strakonicka za rok 2018.      

 

 Žádost o udělení záštity starosty města Strakonice – Československá obec 

legionářská – Jednota Strakonice  

Usnesení č. 5839/2019 (118/6a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s udělením záštity starosty města Strakonice nad panelovou výstavou „Tomáš Garrigue 

Masaryk a armáda“ v Maltézském sále strakonického hradu v termínu od 10. 4. do 30. 4. 2019.      

 

 

 

 

 

 

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

          starosta                           místostarosta  

 


