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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 122. schůze Rady města Strakonice 

konané 20. března 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta  

           p. Štrébl – místostarosta  

  Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:      
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                          Usnesení č. 6021/2019 – č. 6049/2019  

2. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro propagaci farmářských trhů 

                                                                                                  Usnesení č. 6050/2019  

3. Odbor školství a CR 

 Individuální dotace – Rideto s. r. o. 

                                                                                                  Usnesení č. 6051/2019  

 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 6052/2019  

 Odměna ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

                                                                                                  Usnesení č. 6053/2019  

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – leden-únor 2019 

                                                                                                  Usnesení č. 6054/2019  

4. ŽP 

 Objednávky OŽP za únor 2019 

                                                                                                  Usnesení č. 6055/2019  

5. MŠ U Parku Strakonice, Plánkova 353   

 Projekt Mateřské školy U Parku, Strakonice, Plánkova 353  „MŠ U Parku  – šablony II“ 

– souhlas s podáním žádosti o dotaci 

                                                                                                  Usnesení č. 6056/2019  

6. MŠ Čtyřlístek Strakonice, Holečkova 410 

 Projekt Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 „MŠ Čtyřlístek – šablony 

II“ – souhlas s podáním žádosti o dotaci 

                                                                                                  Usnesení č. 6057/2019  

7. ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

 Projekt Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 560 „Šablony II“ – souhlas 

s podáním žádosti o dotaci 

                                                                                                  Usnesení č. 6058/2019  

8. OIP 

 Seznam objednávek za únor 2019 

                                                                                                  Usnesení č. 6059/2019  
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9. MěÚSS 

 Rekonstrukce havarijního stavu části místní komunikace Budovatelská před domy čp. 

613 a 614 a přilehlého chodníku 

                                                                                                  Usnesení č. 6060/2019  

10. Odbor rozvoje 

 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 2017-00571 na řízení, administrativní a konzultační 

podporu spojenou s realizací a udržitelností projektu Rozvoj informačních a 

komunikačních systémů města Strakonice – uzavření dodatku 

                                                                                                  Usnesení č. 6061/2019  

11. Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - 

Zpoplatnění silnice I/22 

                                                                                                  Usnesení č. 6062/2019  

12. JTV - Jihočeská televize – nabídka na výrobu a vysílání 1 dílu seriálu 30 let od sametu 

z města Strakonice v Jihočeské televizi 

                                                                                                  Usnesení č. 6063/2019  

13. Různé  

                                                                                                  (bez č. usnesení)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. schůzi Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:00 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. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková. 

1) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 6021/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy číslo 03-576, uzavřené mezi městem Strakonice a žadatelem a 

to dohodou, k 30. dubnu 2019. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody.  

 

2) AGATLER s.r.o., Bezděkovská 184, Strakonice, IČ 02540452, zastoupená panem 

Jaroslavem Velkem  - žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 

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

 

3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 1269/1  v  k.ú. Dražejov u Strakonic. 

Usnesení č. 6022/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové kanalizační a vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 80 

v Novém Dražejově s uložením  těchto  přípojek  do pozemku  v majetku  města  Strakonice 

p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 1269/1  v  k.ú. Dražejov u Strakonic. 

Usnesení č. 6023/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové kanalizační přípojky pro rekreační dům na pozemcích p.č. 

1296/126 a st. 385 v k.ú. Dražejov u Strakonic s uložením této přípojky do pozemku v majetku 

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

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

5) Souhlas se zřízením věcného břemene mezi společnostmi E.ON Distribuce a.s. a 

PEKON ST s.r.o.  

Usnesení č. 6024/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1190/16 v k.ú. Strakonice 

mezi společnostmi E.ON Distribuce a.s. a PEKON ST s.r.o. 

 

6) Vyhlášení záměru na pronájem prostorů v areálu Zimního stadionu Strakonice, Na 

Křemelce č.p. 512, Strakonice I.  
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Usnesení č. 6025/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem prostorů o výměře 81,08 m2 v areálu Zimního stadionu 

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

Prostory je možné pronajmout i po částech. 

 

7) Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2019 

Usnesení č. 6026/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2019 
 

8) Vyhlášení záměru na výpůjčku prostorů v objektu čp. 1238, Strakonice 

Usnesení č. 6027/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí  

s vyhlášením záměru na výpůjčku prostorů o výměře 12 m2 v přízemí domu čp. 1238 v ul. 

Mládežnické ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 3432 v k.ú. Strakonice,  jedná se  o 1 místnost 

bez sociálního zařízení. 

 

9) Ukončení smlouvy o výpůjčce s FbC Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 6028/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s ukončením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů č. 2017-00333 uzavřené dne 14.6.2017 

mezi městem Strakonice a FbC Strakonice, z.s., jejímž předmětem je bezplatné užívání prostorů 

o výměře 60 m2 v objektu Sportovní haly Máchova 108 ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni 

31.3.2019. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné dohody. 

 

10) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 6029/2019 (122/1) 

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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, 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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

III. Souhlasí  
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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 o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. V 

případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena. 

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

IV. 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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

V. Souhlasí  

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

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

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

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

VI. Souhlasí  

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

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

o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena. 

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

VII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A42, o velikosti 

2+1 a výměře 67,10 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.016,- Kč/měsíc (dotace).  

VIII. 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 březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

IX. 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 březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

X. Souhlasí  
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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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XI. 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 březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

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

XII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B23, o velikosti 

1+1 a výměře 49,27 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 1.953,- Kč/měsíc (dotace).  

XIII. 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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019 nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XIV. 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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XV. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A44, o velikosti 

1+1 a výměře 43,89 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.067,- Kč/měsíc (dotace).  

XVI. 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 březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVII. Souhlasí  
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s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti 1+1 a 

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

další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XVIII. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006, o velikosti 1+1 a 

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

další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, 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. 014, o velikosti 1+0 a 

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

další  1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatel,  neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XX. 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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí 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. 012, o velikosti 1+0 a 

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

další   ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu smlouva  o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XXII. 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 březen do 25.3.2019. 

V případě, žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jim smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

XXIII. Souhlasí  

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

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

další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

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

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

bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.654,- Kč/měsíc (dotace). 

XXV. 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 e, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

31.3.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 31.3.2019, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. 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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí  

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

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

o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč (dotace) 

XXVIII. 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 březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí 

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

4+1 a výměře 83,43 m2  s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

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

25.3.2019. V případě, že žadatel,  neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 

XXX. Souhlasí  

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

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

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

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 2.102,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí  
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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 březen do 31.3.2019. V 

případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 31 .3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí  

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

2+0 a výměře 67,60 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. října 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude 

jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.774,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIII. 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 březen do 25.3.2019. V případě, 

že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí 

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

2+kk a výměře 68,00 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.911,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. Souhlasí 

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

2+kk a výměře 67,60 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 

25.3.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.774,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Pověřuje  

starostu podpisem předmětných dodatků. 

 

11) prodloužení smlouvy o  nájmu bytu 

Usnesení č. 6030/2019 (122/1) 

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 březen do 25.3.2019. V 

případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

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

Usnesení č. 6031/2019 (122/1) 

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 březen do 25.3.2019. V 

případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku 

 
13) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6032/2019 (122/1) 

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 březen do 25.3.2019. V 

případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku.  

 
14) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6033/2019 (122/1) 

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 žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. V 

případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 
15) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6034/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

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

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

bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

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

II. Pověřuje 
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starostu podpisem předmětného dodatku. 

 
16) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6035/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I.Souhlasí 

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

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

1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2019. V případě, 

že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2019, nebude jim smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku 

 
17) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6036/2019 (122/1) 

Rada města po projednání 

I. 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 březen do 31.3.2019. V 

případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc březen do 31.3.2019, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 

 

1) žádost o výmaz výhrady zpětné koupě – dohoda o zrušení výhrady zpětné koupě – 

doplnění usnesení 

Usnesení č. 6037/2019 (122/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s : 

- uzavřením dohody o zrušení výhrady zpětné koupě  s  žadatelem, týkající se zrušení výhrady 

zpětné koupě pozemku  p.č. st. 4432 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp., garáž  

(původně část pozemku p.č. 118/3), vše v katastrálním území Strakonice.  

- s uzavřením dohody o zrušení výhrady zpětné koupě  s žadatelkou týkající se zrušení výhrady 

zpětné koupě pozemku  p.č. st. 4431 o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez čp., garáž  

(původně část pozemku p.č. 118/3), vše v katastrálním území Strakonice.  

- s uzavřením dohody o zrušení výhrady zpětné koupě  s žadatelkou týkající se zrušení výhrady 

zpětné koupě pozemku  p.č. st. 4430 o výměře  21 m2, jehož součástí je stavba bez čp., garáž  

(původně část pozemku p.č. 118/3), vše v katastrálním území Strakonice.  

- s uzavřením dohody o zrušení výhrady zpětné koupě s žadatelem týkající se zrušení výhrady 

zpětné koupě pozemku  p.č. st. 4433 o výměře      21 m2, jehož součástí je stavba bez čp., garáž  

(původně část pozemku p.č. 118/3), vše v katastrálním území Strakonice.  

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu podpisem předmětné dohody.  
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2) Prodej pozemku v lokalitě Jezárky 

Usnesení č. 6038/2019 (122/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemku p.č. st. 4088 a 

pozemku p.č 1371/100, vše v k.ú. Strakonice, za sníženou kupní cenu ve výši 846.152 Kč.  

Kupní cena je snížena oproti SoSBK  o výši odpovídajícím nákladům daně z nabytí nemovitých 

věcí, a to z důvodu, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit strana kupující.  

Kupní smlouva bude s žadateli,  a to každý podílem ½.  

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

Přišla pí Vlasáková 

 

3) výkup pozemků v lokalitě Ostrov 

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

 

1) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6039/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o 

velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2, s žadatelkou a to ke dni 31.3.2019. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody. 

 

2) žádost o pronájem pozemku 

Usnesení č. 6040/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru pronájem části pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 15 m2, v k.ú. 

Strakonice, za účelem provozování letní obslužné zahrádky, umístěnou na části chodníku vedle 

kavárny čp. 87, Palackého náměstí. 

II. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 70 m2, v k.ú. 

Strakonice, za účelem provozování letní obslužné zahrádky, umístěnou na části veřejného 

prostranství naproti Morovému sloupu, naproti kavárně v čp. 87, Palackého náměstí.  

 

3) Příspěvková organizace Městské kulturní středisko, IČ: 00367869 – dodatek č. 10 ke 

Smlouvě o výpůjčce majetku města Strakonice č. 2012-448 

Usnesení č. 6041/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 10 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448 uzavřené mezi městem 

Strakonice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko, Mírová ul. 831, Strakonice, 

IČ 00367869, jehož předmětem bude doplnění čl. I., odst. 1. Předmětu výpůjčky a projevu vůle 

o následující nemovitý majetek: 

- nebytový prostor o výměře 28,3 m2, jedná se o nepodsklepený přízemní sklad u bytového 

domu čp. 57 v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 156 v k,ú. Strakonice, který 

bude MěKS využívat jako sklad pro potřeby komise Rady seniorů a pro uložení sportovního 
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náčiní, letního nábytku a velkých květináčů, které slouží seniorům pro sezónní aktivity pod 

pergolou na dvoře infocentra pro seniory, U Sv. Markéty 58, Strakonice I., a sice s účinností od 

1.5.2019. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku.  

 

4) - žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku  

- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 

Usnesení č. 6042/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 1278/1 a p.č. 1269/3, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic,  

s realizací stavby „Novostavba rodinného domu a garáže“ na pozemku p.č.1278/2  v k.ú. 

Dražejov u Strakonic, obec Strakonice.  

Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  

II. Souhlasí  

s udělením výjimky z  ustanovení  § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů – odstupové vzdálenosti, a to 

s  umístěním  stavby garáže na  pozemku p.č. 1278/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic ve vzdálenosti 

1,236 m od hranice s pozemkem p.č. 1278/1 a 0,596 m od pozemku p.č. 1269/3 (vše majetek 

města Strakonice), vše  v k.ú. Dražejov u Strakonic.  

 

5) Vyhodnocení nabídek v rámci VZ malého rozsahu na výkon funkce „Technický dozor 

stavebníka (TDS, TDI) na stavbě: „Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 

831, Strakonice, I. etapa - restaurace a související prostory“ 

Usnesení č. 6043/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 8.3.2019) provedeného komisí 

pro  otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr technického dozoru stavebníka 

na stavbě: „Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 831, Strakonice, I. etapa - 

restaurace a související prostory“. Nejvýhodnější nabídka byla podána uchazečem Jiřím 

Urbánkem, Hraniční 70, 386 01 Strakonice – Přední Ptákovice, IČ: 73552771, za celkovou cenu 

díla 338.000,- Kč bez DPH. 

II. Souhlasí 

s uzavřením příkazní smlouvy s uchazečem Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, 386 01 Strakonice – 

Přední Ptákovice, IČ: 73552771 na výkon funkce technického dozoru stavebníka na stavbě: 

„Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 831, Strakonice, I. etapa - restaurace a 

související prostory“, za cenu 338.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 408.980,- Kč včetně 

DPH 21%.  

III. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 

 

6) Autorský dozor na stavbě: „Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 831, 

Strakonice, I. etapa - restaurace a související prostory“ 

Usnesení č. 6044/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s oslovením firmy STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice, 

IČ: 26061252 k podání nabídky na výkon funkce autorského dozoru při realizaci stavby: 
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„Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 831, Strakonice, I. etapa - restaurace a 

související prostory“.  

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 

01 Strakonice, IČ: 26061252 na výkon funkce autorského dozoru při realizaci stavby: 

„Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 831, Strakonice, I. etapa - restaurace a 

související prostory“, za cenu 280.000,- Kč bez DPH, tj. za cenu 338.000,- Kč včetně DPH. 

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 

7) Společenství vlastníků jednotek Bezděkovská čp. 427 – 433, Strakonice  

Usnesení č. 6045/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Usnesení  Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci určení neplatnosti rozhodnutí 

shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bezděkovská čp. 427 – 433, Strakonice, vedené 

pod č.j. 13 Cm 278/2018-124. 

II. Rozhodla 

nepodávat v dané věci odvolání.  

 

8) Ukončení nájemních smluv výpovědí - M-HAI PLUS s.r.o., Květnového vítězství 

1627/46, Chodov, 149 00  Praha 4 

Usnesení č. 6046/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy číslo 06-224 ze dne 14.6.2006,  uzavřenou mezi městem 

Strakonice a společností M-HAI PLUS s.r.o., Květnového vítězství 1627/46, Chodov, 149 00 

Praha 4, dříve sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice, IČ 260 69 172, a to výpovědí 

z důvodu neplacení nájemného.  

Dle ustanovení předmětné Nájemní smlouvy, článek II., odstavec 2. je výpověď dávána 

z důvodu neplacení nájemného a výpovědní doba činí 1 měsíc.  

Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne  měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

III. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy číslo 08-072 ze dne 22.2.2008,  uzavřenou mezi městem 

Strakonice a společností M-HAI PLUS s.r.o., Květnového vítězství 1627/46, Chodov, 149 00 

Praha 4, dříve sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice, IČ 260 69 172, a to výpovědí 

z důvodu neplacení nájemného.  

Dle ustanovení předmětné Nájemní smlouvy, článek II., odstavec 2. je výpověď dávána 

z důvodu neplacení nájemného a výpovědní doba činí 1 měsíc.  

Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne  měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně.  

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

9) ZŠ Podsrp – vyhlášení záměru na pronájem a prodej  
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Usnesení č. 6047/2019 (122/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s doplněním usnesení č. 5964/2019 a to tak, že nové znění je: 

RM souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem budovy bývalé ZŠ školy na Podsrpu s 

pozemkem pod stavbou a zahradou, tzn. části pozemku parc.č. st. 34 o výměře 603 m2 (část 

pozemku po oddělení vjezdu označeného novým parc. č. 685  o výměře 75 m2 geometrickým 

plánem č. plánu 978-180643/2018 vyhotoveným Hrdlička spol. s r.o.), jehož součástí je budova 

čp. 30 v části obce Přední Ptákovice a  pozemku parc.č. 181/2 o výměře 1042 m2 (zahrada), vše 

v kat. území Přední Ptákovice, a to za následujících podmínky: 

- nemovité věci budou užívány za účelem provozování vzdělávací a spolkové činnosti.  

 

Usnesení č. 6048/2019 (122/1b) 

RM po projednání doplňuje usnesení č. 5965/2019 a to tak, že nové znění je: 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej budovy bývalé ZŠ školy na Podsrpu s pozemkem pod 

stavbou a zahradou, tzn. části pozemku parc.č. st. 34 o výměře 603 m2 (po oddělení vjezdu 

označeného novým parc. č. 685  o výměře 75 m2 geometrickým plánem č. plánu 978-

180643/2018 vyhotoveným Hrdlička spol. s r.o.), jehož součástí je budova čp. 30 v části obce 

Přední Ptákovice a  pozemku parc.č. 181/2 o výměře 1042 m2 (zahrada), vše v kat. území Přední 

Ptákovice, a to za následujících podmínek: 

- nemovité věci budou po dobu nejméně 20 let užívány za účelem provozování vzdělávací 

a spolkové činnosti  

- minimální kupní cena je stanovena ve výši 2 mil. Kč. 

 

1) Výpůjčka nebytových prostorů – Tovární 220, Strakonice 

Usnesení č. 6049/2019 (122/1c) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů mezi městem Strakonice a spolkem 

Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice,  z.s., se sídlem Mírová 932, 386 01 Strakonice, IČ: 

60650427, jejímž předmětem bude výpůjčka nebytových prostorů o výměře 157,03 m2 v 2. 

nadz. podl. objektu Tovární 220 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 240 v k.ú. Nové Strakonice,  a 

to na dobu 29 dnů, za účelem uskladnění souborových krojů  a rekvizit. Předmětem výpůjčky 

nebudou služby spojené s výpůjčkou prostorů. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

III. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na výpůjčku prostorů o výměře 157,03 m2 v 2. nadz. podl. objektu Tovární 

220 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 240 v k.ú. Nové Strakonice, s tím, že výpůjčku je možné 

realizovat i po částech prostoru.  

 

2. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro propagaci farmářských 

trhů 

Usnesení č. 6050/2019 (122/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s umístěním dočasného informačního poutače pro propagaci farmářských trhů do prostoru 

kruhového objezdu na Velkém náměstí  
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II. Souhlasí 
se zproštěním platby nájemného za umístění tohoto poutače 

 

3. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Individuální dotace – Rideto s. r. o. 

Usnesení č. 6051/2019 (122/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Rideto s. r. o., Povážská 444, 386 01 Strakonice, IČ 

28135521 na zubní kartáčky pro předškoláky ve výši 25 000 Kč.   

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
 

 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 6052/2019 (122/3) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2018/2019 ředitelům základních a mateřských škol 

zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou 

usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Odměna ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

Usnesení č. 6053/2019 (122/3) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

udělení odměny řediteli ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 k ocenění pracovních 

zásluh u příležitosti životního jubilea dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou 

usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení  
 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – leden-únor 2019 

Usnesení č. 6054/2019 (122/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.1.-28.2. 

2019. 
 

4. ŽP 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Objednávky OŽP za únor 2019 

Usnesení č. 6055/2019 (122/4) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

objednávky odboru životního prostředí za únor 2019. 

5. MŠ U Parku Strakonice, Plánkova 353 
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Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt Mateřské školy U Parku, Strakonice, Plánkova 353  „MŠ U Parku  – 

šablony II“ – souhlas s podáním žádosti o dotaci 

Usnesení č. 6056/2019 (122/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „MŠ U Parku  – šablony II“ v rámci 

výzvy MŠMT Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání  – Šablony II. 
 

6. MŠ Čtyřlístek Strakonice, Holečkova 410 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 „MŠ Čtyřlístek – 

šablony II“ – souhlas s podáním žádosti o dotaci 

Usnesení č. 6057/2019 (122/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „MŠ Čtyřlístek  - Šablony II“ v rámci 

výzvy MŠMT Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání  – Šablony II. 
 

7. ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt Základní školy Povážská Strakonice, Nad Školou 560 „Šablony II“ – 

souhlas s podáním žádosti o dotaci 

Usnesení č. 6058/2019 (122/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „Šablony II“ v rámci výzvy MŠMT 

Podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  – 

Šablony II. 
 

8. OIP 

 Seznam objednávek za únor 2019 

Usnesení č. 6059/2019 (122/8) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za únor 2019. 
 

9. MěÚSS 

 Rekonstrukce havarijního stavu části místní komunikace Budovatelská před domy 

čp. 613 a 614 a přilehlého chodníku 

Usnesení č. 6060/2019 (122/9) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

uvedenou důvodovou zprávu týkající se rekonstrukce havarijního stavu části místní 

komunikace Budovatelská před domy čp. 613 a 614 a přilehlého chodníku. 

10. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 
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 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 2017-00571 na řízení, administrativní 

a konzultační podporu spojenou s realizací a udržitelností projektu Rozvoj 

informačních a komunikačních systémů města Strakonice – uzavření dodatku 

Usnesení č. 6061/2019 (122/10) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě 2017-00571 se společností EDU-PRO Consulting 

a.s., Vladislavova 250, 397 01 Písek, IČ 24145441, na řízení, administrativní a konzultační 

podporu spojenou s realizací a udržitelností projektu Rozvoj informačních a komunikačních 

systémů města Strakonice. Cena služeb za řízení projektu bude navýšena o 48 000 Kč bez DPH, 

tj. celkem 58 080 Kč včetně DPH, v souvislosti s prodloužení realizace projektu o 6 měsíců. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku ke smlouvě 
 

11. Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - 

Zpoplatnění silnice I/22 

K projednání tohoto bodu byl přizván pan xxx, který se však bez řádné omluvy schůze RM, 

nezúčastnil. Dále bylo zkonstatováno, že nebyly nalezeny žádné známky aktivity pana xxx, 

které by ze své pozice předsedy Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje a 

zastupitele Jihočeského kraje ve věci zpoplatnění silnic ve prospěch města Strakonice a dalších 

obcí ležících na komunikaci I/22, projevil. 

Usnesení č. 6062/2019 (bez č.materiálu) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s celostátním zpoplatněním silnic I. třídy. 

II. Konstatuje, 

že pokud stát některé silnice I. tříd zpoplatňuje, měl by zabránit možnosti průjezdu po 

paralelních silnicích I. třídy, konkrétní případ v okrese Strakonice (zpoplatnění silnice I. třídy 

I/20 způsobí masivní přesun kamionové dopravy na nezpoplatněnou komunikaci I/22, jež je pro 

kamionovou dopravu nevhodná a tím by  mohlo dojít k jejímu následnému zahlcení).  

III. Navrhuje 

v návaznosti na bod II. zpoplatnit současně se silnicí I/20 i silnici I/22. 
 

12. JTV - Jihočeská televize – nabídka na výrobu a vysílání 1 dílu seriálu 30 let od sametu 

z města Strakonice v Jihočeské televizi 

Usnesení č. 6063/2019 (bez č.materiálu) 

Rada města po projednání 

I.Nesouhlasí 

s realizací nabídky zaslané JTV - Jihočeská televize, jejímž předmětem je výroba a vysílání 1 

dílu seriálu 30 let od sametu z města Strakonice v Jihočeské televizi. 
 

Různé (bez materiálů a bez č. usnesení): 

Na závěr schůze členové Rady města Strakonice prodiskutovali níže uvedené body: 

Problematika kácení stromů v lokalitě Podskalí, Umístění informačních cedulí v lokalitě 

Podskalí, Projekt žákovská stipendia, Informační systém eCulture města Strakonice, Návrh na 

zhotovení znaku města s označením „Strakonice“   

 

25.3.2019 

 

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

          starosta                        místostarosta  


