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

Zápis
ze 132. schůze Rady města Strakonice
konané 31. července 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

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

Omluveni:
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č. 6440/2019 – č. 6468/2019
2. ŽP
 Objednávky OŽP za červen 2019
Usnesení č. 6469/2019
3. Odbor školství a CR
 Individuální dotace – Římskokatolická farnost Strakonice












Usnesení č. 6470/2019
Individuální dotace – Římskokatolická farnost Strakonice
Usnesení č. 6471/2019
Individuální dotace – DS Prácheňsko, z.s.
Usnesení č. 6472/2019
Individuální dotace – SKI – KLUB Strakonice, zapsaný spolek
Usnesení č. 6473/2019
Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl házené
Usnesení č. 6474/2019
Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl stolního tenisu
Usnesení č. 6475/2019
Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl atletiky
Usnesení č. 6476/2019
Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl volejbalu
Usnesení č. 6477/2019
Individuální dotace – Prostor pro historii techniky, o.p.s.
Usnesení č. 6478/2019
Individuální dotace – Aeroklub Strakonice, z. s.
Usnesení č. 6479/2019
Bezúplatný výlep plakátů na plakátovacích plochách ve správě MěKS – TJ ČZ
Strakonice, spolek
Usnesení č. 6480/2019
Užití znaku města Strakonice – TJ ČZ Strakonice, spolek
Usnesení č. 6481/2019
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4. Odbor rozvoje
 Návrh územní studie „Severní strana Palackého náměstí“ – představení studie
Usnesení č. 6482/2019
 Doplnění dětských hřišť
Usnesení č. 6483/2019
5. Sociální odbor
 Dotace – PREVENT 99, Heydukova 349, Strakonice - Sociálně aktivizační služba pro
rodiny a děti PREVENT Strakonice
Usnesení č. 6484/2019
 Dotace – PREVENT 99, Heydukova 349, Strakonice – Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež PREVENT Strakonice
Usnesení č. 6485/2019
 Přidělení bytu
Usnesení č. 6486/2019
6. OIP
 Seznam objednávek
Usnesení č. 6487/2019
7. Starosta
 Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje – Územní odbor Strakonice, Plánkova
629, 38601 Strakonice - žádost o bezplatné poskytnutí prostor Rytířského a
Maltézského sálu a o úlevu poskytovaných služeb dne 9.10.2019
Usnesení č. 6488/2019
8. MěÚSS
 Přijetí darů
Usnesení č. 6489/2019
 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 2. čtvrtletí 2019
Usnesení č. 6490/2019
9. Odbor dopravy
 Zápis z 28. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 11.6.2019
Usnesení č. 6491/2019

132. 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. Narovcová.
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti
s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nabíječka Písecká EON“
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 6440/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemků
v majetku města Strakonice p.č. 1290/1 a 845/4, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti
s projektovou přípravou stavby „Strakonice – nabíječka Písecká EON“ dle sazebníku, tzn. 50
Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH.
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 – nabíječka u OMV“
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 6441/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku
v majetku města Strakonice p.č. 636/10 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou
přípravou stavby „Strakonice – nabíječka u OMV“ dle sazebníku, tzn. 50 Kč/bm, minimálně
však 10.000,- Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti
s projektovou přípravou stavby: „Areál pro motoristy na p.č.p. 1290/13, 845/1 a p.č.st.
3734, vše v k.ú. Strakonice“
Žadatel: E.ON Energie a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Usnesení č. 6442/2019 (132/1)
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 plynovodní přípojky do pozemků
v majetku města Strakonice p.č. 845/4 a 847/8, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou
přípravou stavby „Areál pro motoristy na p.č.p. 1290/13, 845/1 a p.č.st. 3734 v k.ú. Strakonice“
dle sazebníku, tzn. 50 Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
- Oprava podélné rýhy v asfaltové komunikaci bude provedena opět z asfaltové směsi
v šířce 3m (tzn. v šíři 1 jízdního pruhu). Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta
řezačem spár. Spára mezi stávajícím a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou
emulzí.
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Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání,
údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po
skončení prací oseta travinou.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
-

4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 953/3 a 1312/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic.
Usnesení č. 6443/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Novostavba RD v k.ú. Dražejov u Strakonic“ s uložením nové
kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č.
953/3 a 1312/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic dle sazebníku, tzn. 1.100,- Kč včetně DPH.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti
s projektovou přípravou stavby: „Starý Dražejov – kNN parc. č. 117/4“
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 6444/2019 (132/1)
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. 1297 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti
s projektovou přípravou stavby: „Starý Dražejov – kNN parc.č. 117/4“ dle sazebníku, tzn.
50 Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 1194/2, 1194/4, 1194/5 a 1194/8, vše v k.ú. Strakonice.
Žadatel: PEKON ST s.r.o., Zahradnická 569, 388 01 Blatná
Usnesení č. 6445/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Novostavba výrobní haly, v k.ú. Strakonice“ s uložením nové
kanalizační a vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 1194/2, 1194/4,
1194/5 a 1194/8, vše v k.ú. Strakonice, dle sazebníku, tzn. 50 Kč/bm, minimálně však 10.000,Kč bez DPH. Souhlas se vydává za následujících podmínek:
- Přechody komunikací budou provedeny podvrtem
- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání,
údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po
skončení prací oseta travinou.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
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7) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
v souvislosti se stavbou
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Usnesení č. 6446/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, pro uložení zemního
kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 951/6 v k.ú. Strakonice v souvislosti
s projektovou přípravou stavby dle sazebníku.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) žádost o zhotovení posuvných dveří na balkoně
Usnesení č. 6447/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zhotovením posuvných síťových dveří na balkon bytu č. 010. Posuvné síťové balkonové
dveře budou hrazeny z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu.
9) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6448/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B22 o
velikosti 1+1 a výměře 42,87 m2, s panem XX a to ke dni 30.9.2019.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
10) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 6449/2019 (132/1)
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 červenec do
25.7.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.041,- Kč/měsíc.
II. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti
1+0 a výměře 47,50 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do
25.7.2019. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 2.706,- Kč/měsíc.
III. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008, o velikosti
1+1 a výměře 36,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2019.
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V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
IV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace).
V. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti
3+1 a výměře 78,70 m2 s žadatelem, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2019. V případě, že nájemce,
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc.
VI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o velikosti
2+1 a výměře 65,37 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč/měsíc.
VII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
VIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti
1+1 a výměře 60,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc.
IX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace).
X. 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 červenec do
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25.7.2019. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jim nájemní
smlouva prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- Kč/měsíc.
XIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a
výměře 66,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do
25.7.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do
25.7.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do 25.7.2019.
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V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude 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 červenec do
25.7.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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. 002 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 011, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do
25.7.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, 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. 022 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí 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 užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2019.
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V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXV. 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jim smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXVI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 008 o velikosti 2+1 a
výměře 60,89 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další
1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2019. V případě,
že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2019, nebude jim nájemní smlouva
prodloužena.
Nájemné 2.672,- Kč/měsíc (dotace).
XXVII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti
2+1 a výměře 62,040 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do
25.7.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude
jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace).
XXVIII. 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.724,- Kč/měsíc (dotace).
XXIX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 020 o velikosti 1+0 a
výměře 42,66 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2019, nebude mu nájemní
smlouva prodloužena.
Nájemné 2.237,- Kč/měsíc (dotace).
XXX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 026 o velikosti 2+0 a
výměře 57,35 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 31.7.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 31.7.2019, nebude jí nájemní
smlouva prodloužena.
Nájemné 3.132,- Kč/měsíc (dotace).
XXXI. 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 červenec do 25.7.2019.
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V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace).
XXXII. 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jim smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace).
XXXIII. 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 červenec do 25.7.2019.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.567,- Kč/měsíc (dotace).
XXXIV. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
11) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6450/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti
2+kk a výměře 68,10 m2 s žadatelkou, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc. Souhlas
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červenec do 25.7.2019. V případě, že žadatelka
neuhradí nájemné za měsíc červenec do 25.7.2019, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
12) Přehled objednávek majetkového odboru za červen 2019
Usnesení č. 6451/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za červen 2019
13) Podnět Kanoistického klubu Otava Strakonice z.s. na zřízení slalomové dráhy
v lokalitě jezu u strakonického hradu
Usnesení č. 6452/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
podnět Kanoistického klubu Otava Strakonice z.s. na zřízení slalomové dráhy v lokalitě jezu u
strakonického hradu.
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14) AGATLER s.r.o., Bezděkovská 184, Strakonice, IČ 02540452, žádost o pronájem
pozemku – vyhlášení záměru – původní žádost projednávána v MK dne 18.2.2019
Usnesení č. 6453/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 726/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře
cca 18 m2, za účelem zřízení tzv. venkovní předzahrádky.
15) Hober s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, IČ 63271842, DIČ CZ63271842 – žádost o
pronájem části pozemku – dodatek k NS
Usnesení č. 6454/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě číslo 2015-118, jehož předmětem bude zvětšení
stávající výměry pronajaté části pozemku p.č. 1320/5 v k.ú. Strakonice o 2 m2, přičemž tato
předmětná část pozemku bude součástí stávající venkovní předzahrádky. Celková výměra bude
tak činit cca 38 m2. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy číslo 2015-118 zůstávají beze změn.
16) Žádost o výpůjčku pozemku
Usnesení č. 6455/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o
výměře cca 7 m2, za účelem zajištění staveniště pro stavební úpravy objektů čp. 113 a čp. 115,
Palackého náměstí ve Strakonicích, z důvodu realizace bytových domů. Smlouva o výpůjčce
bude uzavřena s panem/paní XX na dobu neurčitou, s tří měsíční výpovědní lhůtou.
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitelů
k předmětu výpůjčky, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každé toto porušení.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
17) Pronájem části pozemku p.č. 239/12 a p.č. 239/47 v k.ú. Strakonice – společnost MHAI PLUS s.r.o., Květnového vítězství 1627/46, Chodov, 149 00 Praha 4
Usnesení č. 6456/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 239/12 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Strakonice, lokalita sídliště
Mír před restaurací Stodola, za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky pro tuto
restauraci.
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností M-HAI PLUS s.r.o., nyní se sídlem
Květnového vítězství 1627/46, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 26069172, DIČ CZ26069172, za
cenu nájmu 5.000 Kč ročně + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní
lhůtou.
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k předmětu
nájmu jsou stanoveny na výši 10000 Kč za každý den, v němž je tato povinnost porušena.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má
pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je
v tomto případě 1 měsíc.
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, činí
smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
III. Souhlasí
s pronájmem části pozemku p.č. 239/47 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Strakonice, na Palackého
náměstí ve Strakonicích, umístěnou naproti morovému sloupu, za účelem zřízení a provozování
letní obslužné zahrádky pro bývalou kavárnu (dříve označena Havana).
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností M-HAI PLUS s.r.o., nyní se sídlem
Květnového vítězství 1627/46, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 26069172, DIČ CZ26069172, za
cenu nájmu 7.500 Kč ročně + aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní
lhůtou.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má
pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta je
v tomto případě 1 měsíc.
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve smlouvě, činí
smluvní pokuta 10000 Kč za každý den prodlení s vyklizení předmětu nájmu.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
18) Znakon Reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice, IČ:04747445, DIČ:CZ 04747445 –
žádost o úpravu nájemní smlouvy
Usnesení č. 6457/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 07-494 ze dne 4.12.2007, týkající se snížení
výměry pronajatých pozemků, a to z cca 49 m2 na novou výměru cca 4 m2. Nájemní smlouva
je uzavřena se společností Znakon Reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice, IČ:04747445.
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změn.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
19) Česká republika - Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova
106/8, Praha 5 - zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k pozemku p.č.
305/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti s umístěním stavby: „Oprava lávky na Podskalí přes
rameno řeky Otavy, Strakonice, ev.č. L3“
Usnesení č. 6458/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného
břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu s uzavřením
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami, a
to Česká republika - Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 106/8,
Praha 5 (budoucí povinný) a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice,
IČ: 00251810 (budoucí oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské
sítě (věcného břemene) k pozemku p.č. 305/1 v k.ú. Strakonice (vlastník ČR - Povodí Vltavy,
s.p.) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět
realizaci a umístění stavby „Oprava lávky na Podskalí přes rameno řeky Otavy, Strakonice,
ev.č. L3“a následnou údržbu této lávky.
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH (dle sazebníku Povodí Vltavy, s.p.).
II. Pověřuje
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starostu města podpisem předmětných smluv.
20) - žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti
Usnesení č. 6459/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 1371/112 a p.č. 1371/144, s realizací stavby „FYZIO
STUDIO“ a výstavba přístřešku u rodinného domu, na pozemku p.č. 1371/77, vše v k.ú.
Strakonice, obec Strakonice.
Tento souhlas je podmíněn následujícím:
- dešťová voda ze střešní konstrukce FYZIO STUDIA nebude odváděna na pozemek
v majetku města Strakonice
- žádná část stavby FYZIO STUDIA nebude přesahovat na pozemek v majetku města
Strakonice
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.
II. Souhlasí
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 2 až 7 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním
stavby „FYZIO STUDIO“ na pozemku p.č. 1371/77, na hranici s pozemkem p.č. 1371/112
(majetek města Strakonice), vše v k.ú. Strakonice.
21) Žádost o schválení možnosti překonzolování objektů nad pozemky p.č. 147/1 a 1334/1
v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6460/2019 (132/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislost s realizací akce „Stavební úpravy objektů čp. 113 a čp. 115, Palackého náměstí ve
Strakonicích“ s překonzolováním objektu čp. 113 nad pozemek p.č. 1334/1 v k.ú Strakonice,
přičemž přesah je max. 600 mm.
II. Nesouhlasí
v souvislost s realizací akce „Stavební úpravy objektů čp. 113 a čp. 115, Palackého náměstí ve
Strakonicích“ s překonzolováním objektu čp. 113 a čp. 115B nad pozemek p.č. 147/1 v k.ú
Strakonice, kdy přesah vykonzolování je navržen cca 2500 mm ve výšce 3250 mm nad terénem.
V případě, že by tato část pozemku p.č. 147/1 sloužila v budoucnu jako komunikace pro přístup
do zadních traktů domu č.p.100, 105 a dále, byla by podjezdná výška nedostatečná.
III. Souhlasí
v souvislost s realizací akce „Stavební úpravy objektů čp. 113 a čp. 115, Palackého náměstí ve
Strakonicích“ s překonzolováním objektu čp. 113 a čp. 115B nad pozemek p.č. 147/1 v k.ú
Strakonice, kdy přesah vykonzolování bude navržen cca 2500 mm ve výšce 4200 mm nad
terénem.
1) „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ – změnové listy č. 18 a
č. 20
Usnesení č. 6461/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
přehled změnových listů v rámci realizace stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a
modernizace – jímání vody“.
II. Souhlasí
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se změnovými listy č. 18 (Doplnění o přeložky kabelů, odtěžení nevhodné zeminy, přeložka
vodovodu, záměna filtračních vrstev, skládka zeminy, vodovodní přípojka dl.15 m,provizorní
podlahy ve studnách – 4 ks.), a č. 20 (Doplnění o rozšíření jímacího objektu, doplnění stropní
desky jímacího objektu).
III. Souhlasí
na základě změnových listů č. 18 a č. 20, s navýšením finančního plnění v rámci stavby: „ÚV
Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ o částku 2.367.435,34 Kč bez DPH.
Celková cena díla bude následně stanovena na základě předložení kompletních změnových
listů.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených změnových listů a dále k následnému uzavření
předmětného dodatku č.12.
2) Znakon reality, s.r.o., Sousedovice 44, žádost o dočasný zábor pozemku – vyhlášení
záměru
Usnesení č. 6462/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 679/3 v k.ú. Nové Strakonice o výměře
cca 30 m.
3) Prodej kůrovcové dřevní hmoty
Usnesení č. 6463/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy se společností Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 01
Strakonice, IČ: 608 26 843, jejímž předmětem bude odkup kůrovcem napadené dřevní hmoty
z lesů v majetku města Strakonice za částku 350 Kč/m3 v předpokládaném množství cca
760 m3, a dále odběr klestí a větví z odběrných míst v lesích města Strakonice
v předpokládaném množství 500 m3 za částku 0 Kč/m3 (seštěpkování a odvoz hradí TST a.s.),
a to v průběhu roku 2019, přičemž množství odebrané dřevní hmoty bude fakturováno dle
skutečnosti.
II. Pověřuje
starostu města podpise předmětné smlouvy.
4) Upřesnění usnesení Rady města Strakonice č. 6355/2019 ze dne 26.6.2019
Usnesení č. 6464/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Doplňuje
usnesení Rady města Strakonice č. 6355/2019 ze dne 26.6.2019, týkající se výpůjčky části
areálu „Bažantnice“ - části pozemku p.č. st. 34/2 v k.ú. Nové Strakonice, konkrétně prostranství
mezi ubytovnou (objekt č. 4) a dílnami a sklady (objekt č. 5) + 1 místnosti v objektu ubytovny
– objekt č. 4, panu XX, a to tím způsobem, že vypůjčiteli budou dále vypůjčeny i níže uvedené
pozemky: část pozemku p.č. st. 34/2, konkrétně prostranství mezi ubytovnou (objekt č. 4) a
vilou (objekt č. 3), dále pak část pozemku p.č. 401/3 pozemek mezi vilou a bytovým domem
čp. 518, dále pak pozemek p.č. st. 34/9, to vše v areálu „Bažantnice“ v k.ú. Nové Strakonice,
jedná se o pozemky označené v přiloženém snímku z katastru nemovitostí. Ostatní podmínky
výpůjčky uvedené v usn. č. 6355/2019 se nemění.
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5) Agro Čejetice s.r.o., IČ: 62501836, se sídlem Čejetice 106 - žádost o uzavření pachtovní
smlouvy na pacht pozemků p.č. 1091/2 o výměře 14 305 m2 v k.ú. Strakonice a p.č. 113/1
o výměře 10 406 m2 v k.ú. Přední Ptákovice
Usnesení č. 6465/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Strakonice a p. XX, jejímž předmětem bude v
pacht zemědělských pozemků p.č. 1091/2 o výměře 14 305 m2 v k.ú. Strakonice a p.č. 113/1
o výměře 10 406 m2 v k.ú. Přední Ptákovice. Tato smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s 1 - roční výpovědní lhůtou podávanou ke dni 1.10. běžného roku, za celkovou výši
pachtovného 10.504,65 Kč/rok (0,4251 Kč/m2/rok). Pachtovní smlouvu je možné ukončit na
základě dohody smluvních stran. V případě porušení povinnosti předání předmětu pachtu se
stanovuje smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením
předmětu pachtu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 výpůjčka pozemků v kruhovém objezdu v ul. Radomyšlská
Usnesení č. 6466/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s doplněním usnesení č. 6399/2019 ze dne 10.7.2019, a to tak, že nové znění je:
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi smluvními stranami, a to Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 (půjčitel) a městem
Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (vypůjčitel), jejímž
předmětem je výpůjčka částí pozemků v k.ú. Strakonice, a to:
p.č. 676/5 o výměře cca 335 m2,
- p.č. 604/28 o výměře cca 5 m2,
- p.č. 1281/22 o výměře cca 34 m2,
- p.č. 629/2 o výměře cca 40 m2,
- p.č. 1281/23 o výměře cca 9 m2,
- p.č. 1751 o výměře cca 13 m2
- p.č. 774/3 o výměře cca 34 m2
- p.č. 770/46 o výměře cca 0,3 m2.
Části těchto pozemků budou vypůjčeny za účelem plánované výsadby zeleně uvnitř kruhové
křižovatky v ul. Radomyšlská, která byla vybudovaná v rámci stavby „I/22 Strakonice“
(severní dopravní půloblouk). Smlouva o výpůjčce se zřizuje na dobu určitou, a to 7 let.
V případě, že po skončení výpůjčky město Strakonice nevyklidí předmět výpůjčky je stanovena
pokuta ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení.
II. Souhlasí
se zněním smlouvy č. 22/EN/V 3 – 2019.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) RENGL s.r.o. - žádost o vyjádření z hlediska vlastníka sousedního pozemku
Usnesení č. 6467/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
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z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Strakonice, s realizací stavby
„Informační zařízení na pozemku p.č. st. 24 v k.ú. Strakonice“.
8) Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 6468/2019 (132/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vypovězením nájemní smlouvy č. 2019-00197 uzavřené dne 1.7.2019 mezi městem
Strakonice a panem XX, jejímž předmětem je pronájem garážového stání č. 25 s tím, že
výpověď bude podána ze strany města z důvodu neplacení nájemného, a výpovědní lhůta tedy
činí 1 měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné výpovědi.
III. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 25 na pozemku p.č. st. 4100 v k.ú.
Strakonice v k.ú. Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300,Kč/měsíc + DPH.
2. ŽP
 Objednávky OŽP za červen 2019
Usnesení č. 6469/2019 (132/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Objednávky odboru životního prostředí za červen 2019.
3. Odbor školství a CR
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková.
 Individuální dotace – Římskokatolická farnost Strakonice
Usnesení č. 6470/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké náměstí 4, 386
01 Strakonice, IČO 65016963 na zajištění otevření kostela sv. Markéty ve výši 20 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – Římskokatolická farnost Strakonice
Usnesení č. 6471/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké náměstí 4, 386
01 Strakonice, IČO 65016963 na opravu kostela sv. Václava ve výši 50 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
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 Individuální dotace – DS Prácheňsko, z.s.
Usnesení č. 6472/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace DS Prácheňsko, z. s., Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO
04304594 na spolufinancování tisku doprovodné propagační brožury k výstavě Tipy na výlety
po okolí obsahující informace o městě Strakonice ve výši 10 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – SKI – KLUB Strakonice, zapsaný spolek
Usnesení č. 6473/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace SKI KLUBu Strakonice, zapsaný spolek, Máchova 108, 386
01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní činnosti klubu v kategorii mládeže v roce
2019 ve výši 20 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
IV. Nesouhlasí
s poskytnutím individuální dotace SKI KLUBu Strakonice, zapsaný spolek, Máchova 108, 386
01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní činnosti klubu v kategorii dospělých v roce
2019.
Přišel Ing. Moučka
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl házené
Usnesení č. 6474/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386
01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění pravidelné organizované tělovýchovné a sportovní
činnosti dětí a mládeže v roce 2019 ve výši 50 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl stolního tenisu
Usnesení č. 6475/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu stolního tenisu, Máchova
108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na částečnou úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ F. L.
Čelakovského v Chelčického ulici pro tréninky a zápasy mládeže v roce 2019 ve výši 50 000
Kč.
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II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl atletiky
Usnesení č. 6476/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl atletiky, Máchova 108, 386
01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného za tělocvičnu ZŠ Povážská pro tréninky
mládeže v zimním období, úhradu cestovného k závodům, startovného, ubytování a obnovu
sportovního vybavení v roce 2019 ve výši 15 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl volejbalu
Usnesení č. 6477/2019 (132/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, oddíl volejbalu, Máchova 108,
386 01 Strakonice, IČO 00475921 na částečnou úhradu nájmu tělocvičen ZŠ Povážská a ZŠ F.
L. Čelakovského v Jezerní ulici pro družstva kadetek a juniorek v roce 2019 ve výši 50 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – Prostor pro historii techniky, o.p.s.
Usnesení č. 6478/2019 (132/3a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Prostor pro historii techniky, o.p.s., Kosmonautů 1241, 386
01 Strakonice, IČO 28146654 na V. ročník vzpomínkové motocyklové soutěže Šumavou 2019
ve výši 25 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – Aeroklub Strakonice, z. s.
Usnesení č. 6479/2019 (132/3b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01
Strakonice, IČO 00475645 na zajištění akce Strakonický bazén ve dnech 3. a 4. srpna 2019 ve
výši 10 000 Kč.
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II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
2) Bezúplatný výlep plakátů na plakátovacích plochách ve správě MěKS – TJ ČZ
Strakonice, spolek
Usnesení č. 6480/2019 (132/3b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s bezúplatným výlepem plakátů na plakátovacích plochách ve správě MěKS na sportovněspolečenskou akci Házená – Návrat do minulosti aneb Setkání generací po letech, která se
uskuteční dne 7. 9. 2019.
3) Užití znaku města Strakonice – TJ ČZ Strakonice, spolek
Usnesení č. 6481/2019 (132/3b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice na akci Házená – Návrat do minulosti aneb Setkání generací
po letech a dalších propagačních materiálech oddílu házené TJ ČZ Strakonice, spolek
související s jeho sportovní činností pro aktuální házenkářskou sezonu.
4. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing.Bašta.
 Návrh územní studie „Severní strana Palackého náměstí“ – představení studie
Usnesení č. 6482/2019 (132/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Územní studii Severní strana Palackého náměstí
 Doplnění dětských hřišť
Usnesení č. 6483/2019 (132/4)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s návrhem doplnění dětských hřišť ve Strakonicích
II. Ukládá
odboru rozvoje, architektovi města, zajistit doplnění dětských hřišť dle předloženého návrhu
mat.č.132/4.
5. Sociální odbor
 Dotace – PREVENT 99, Heydukova 349, Strakonice - Sociálně aktivizační služba
pro rodiny a děti PREVENT Strakonice
Usnesení č. 6484/2019 (132/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace PREVENTU 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 50.000 Kč na
Sociálně aktivizační službu pro rodiny a děti PREVENT Strakonice.
II. Souhlasí
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s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice
ve výši 50.000 Kč na Sociálně aktivizační službu pro rodiny a děti PREVENT Strakonice
v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99, z.ú.,
Heydukova 349, Strakonice


Dotace – PREVENT 99, Heydukova 349, Strakonice – Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež PREVENT Strakonice
Usnesení č. 6485/2019 (132/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace PREVENTU 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 50.000 Kč na
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT Strakonice.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice
ve výši 50.000 Kč na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT Strakonice
v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace PREVENTU 99, z.ú.,
Heydukova 349, Strakonice
 Přidělení bytu
Usnesení č. 6486/2019 (132/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky č. C15 o velikosti 1+1 a výměře 42,70 m2 manželům XX, přičemž
smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického
prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu Měsíční nájemné
pro tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve
výši 50,- Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o výměře 42,70
m2, přičemž k částce bude přičteno 276,00 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné
pro bytovou jednotku č. C 15, činí 2.411,-Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6. OIP
 Seznam objednávek
Usnesení č. 6487/2019 (132/6)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za červen 2019
7. Starosta
 Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje – Územní odbor Strakonice,
Plánkova 629, 38601 Strakonice - žádost o bezplatné poskytnutí prostor
Rytířského a Maltézského sálu a o úlevu poskytovaných služeb dne 9.10.2019
Usnesení č. 6488/2019 (132/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
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s bezplatným poskytnutím prostor Rytířského a Maltézského sálu včetně bezplatného užití
poskytovaných služeb spojených s pořádáním akce „Slavnostní ceremonie u příležitosti předání
medailí policistům“ dne 9.10.2019 od 17:00 hodin ve výše uvedených sálech strakonického
hradu.
II. Ukládá
MěKS Strakonice uzavřít s Krajským ředitelstvím Policie Jihočeského kraje – Územní odbor
Strakonice, Plánkova 629, příslušnou smlouvu dle bodu I.
8. MěÚSS
 Přijetí darů
Usnesení č. 6489/2019 (132/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím darů dle § 27, odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01 Strakonice
od firmy Kimberly-Clark, s. r. o.
se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
IČO: 63468816
DIČ: CZ63468816
věcný dar v celkové hodnotě 26 000 Kč, a to kosmetiku a pomůcky k osobní hygieně
 na plavecké závody pořádané Denním stacionářem pro mentálně postižené děti,
mládež a dospělé, Ellerova 160, 386 01 Strakonice, které se budou konat ve středu
4. prosince 2019 v areálu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305, 386 01 Strakonice
od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
peněžní dar v celkové výši 6 000 Kč
II. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.
 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 2. čtvrtletí 2019
Usnesení č. 6490/2019 (132/8)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období duben-červen
r. 2019:
a) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v minulém období a jejich pobyt
trvá i v 2. čtvrtletí r. 2019
b) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt ve 2. čtvrtletí 2019
c) Uživatelé AD, kteří ukončili pobyt v 2. čtvrtletí 2019
II. Ukládá
a) ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence
v Azylovém domě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších změn a doplňků;
b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS
Strakonice.
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9. Odbor dopravy
 Zápis z 28. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 11.6.2019
Usnesení č. 6491/2019 (132/9)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 28. jednání dopravní komise konané dne 11.6.2019.
Jednání rady města ukončil starosta v 16:00 hodin.

Datum pořízení zápisu: 31. 7. 2019
Zapsala: Eva Mácková

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města

Josef Štrébl
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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