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

Zápis
ze 135. schůze Rady města Strakonice
konané 25. září 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

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

Omluveni:

pí Vlasáková

1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č. 6596/2019 – č. 6618/2019
2. Finanční odbor
 Smlouva o poskytnutí dotace v r. 2019 – Jihočeská hospodářská komora
Usnesení č. 6619/2019
 Příspěvkové organizace – odpisové plány - aktualizace 1. pol. 2019
Usnesení č. 6620/2019
 MŠ, Strakonice, Lidická – použití IF
Usnesení č. 6621/2019
 MŠ Čtyřlístek, Strakonice – použití IF
Usnesení č. 6622/2019
 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti - pouť
Usnesení č. 6623/2019
3. Starosta
 MSP Strakonice, Zámek 1, 38601 Strakonice – žádost:
- užívání třech hradních nádvoří pro 23. ročník Adventních trhů pod Rumpálem
- užití znaku pro 23. ročník Adventních trhů pod Rumpálem
Usnesení č. 6624/2019
4. Odbor dopravy
 Zápis z 29. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 3.9.2019
Usnesení č. 6625/2019
 Chodník od vojenského útvaru po odbočku k židovskému hřbitovu
Usnesení č. 6626/2019
5. Sociální odbor
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 6627/2019
 Seznam objednávek sociálního odboru za červenec 2019
Usnesení č. 6628/2019
 Seznam objednávek sociálního odboru za září 2019
Usnesení č. 6629/2019
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6. Odbor školství a CR
 Užití znaku města Strakonice – Jihočeská centrála cestovního ruchu
Usnesení č. 6630/2019
 Individuální dotace – HC Strakonice z. s.
Usnesení č. 6631/2019
 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.s.
Usnesení č. 6632/2019
 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.s.
Usnesení č. 6633/2019
 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.s.
Usnesení č. 6634/2019
 Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – žádost o souhlas
s přijetím finančního daru
Usnesení č. 6635/2019
 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím finančního daru
Usnesení č. 6636/2019
 Individuální dotace – TJ Dražejov, z. s.
Usnesení č. 6637/2019
 Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice,
Jezerní 1280
Usnesení č. 6638/2019
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek
Usnesení č. 6639/2019
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek
Usnesení č. 6640/2019
 Individuální dotace – Taneční skupina Rozálie Strakonice
Usnesení č. 6641/2019
 Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 – žádost o souhlas s přijetím
věcného daru
Usnesení č. 6642/2019
 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – žádost o souhlas s přijetím finančního daru
Usnesení č. 6643/2019
7. Odbor rozvoje
 Projekt „Strakonické vítání 2020“ – podání žádosti o grant a spolufinancování projektu
z prostředků města Strakonice
Usnesení č. 6644/2019
 Schválení změn v seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol (v rámci
Místního akčního plánu vzdělávání II)
Usnesení č. 6645/2019
 Ukončení realizace projektu „Informační systém eCulture“ města Strakonice
Usnesení č. 6646/2019
8. OIP
 Seznam objednávek
Usnesení č. 6647/2019
9. ŽP
 Výše cen na rok 2020 pro podnikatele napojené do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce
Usnesení č. 6648/2019
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Smlouvy o vypořádání závazků – z důvodu včasného neuveřejnění v registru smluv
Usnesení č. 6649/2019
 Nákup, převoz, úprava a instalace vozidla Mercury Cougar jako dokončovací práce na
kruhovém objezdu
Usnesení č. 6650/2019
10. MěÚSS
 Přijetí darů
Usnesení č. 6651/2019
11. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní
společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice, 386
01, IČ: 25156888 - Zápis č.5/2019 ze zasedání dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. ze dne
12.9.2019.
Usnesení č. 6652/2019
12. Fbc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261, Strakonice, spolek – žádost o výpůjčku pozemku
Usnesení č. 6653/2019

135. schůzi Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 13:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu
jednání.
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová.
1) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 171/4 v k.ú. Strakonice.
Usnesení č. 6596/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se zřízením nové plynovodní přípojky pro dům č.p. 221 na Velkém náměstí
ve Strakonicích s uložením této přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 171/4
v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
2) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
v souvislosti se stavbou: „Strakonice – nové OM parkoviště u hradu“
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek
Usnesení č. 6597/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení
energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 491/1 a 491/4 v k.ú. Nové
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové OM parkoviště
u hradu“, dle sazebníku.
stránka 3 (celkem 25)

II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
3) ZŠ Poděbradova č.p. 882 - rekonstrukce podlahy tělocvičny - dodatek k SOD č. 1
Usnesení č. 6598/2019 (135/1)
RM po projednání v souvislosti s realizací stavby „ZŠ Poděbradova č.p. 882 - rekonstrukce
podlahy tělocvičny“.
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2019 uzavřené mezi městem Strakonice
a VKS stavební s.r.o., přičemž předmětem tohoto dodatku bude změna ceny díla v souvislosti
s provedením prací a dodávek nad rámec smlouvy ve výši plus 153.453,- Kč včetně DPH na
celkovou cenu díla 1.760.645,- Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy.
4) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 6599/2019 (135/1)
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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, 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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
III. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání 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 září do 25.9.2019. V
případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, 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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, 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. 004, o velikosti
1+1 a výměře 60,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
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V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc.
VI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku 004, o velikosti 2+1 a
výměře 61,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.567,- Kč/měsíc.
VII. 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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, 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. 002, o velikosti
1+1 a výměře 82,20 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jim smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.788,- Kč/měsíc.
IX. 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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jim smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.016,- Kč/měsíc (dotace).
X. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti
2+1 a výměře 89,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc.
XI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 003, o velikosti 1+1 a
výměře 66,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další 1 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.014,- Kč/měsíc.
XII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti
2+1 a výměře 65,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
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V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.954,- Kč/měsíc.
XIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o velikosti
3+1 a výměře 74,60 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jim smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.476,- Kč/měsíc.
XIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 1.953,- Kč/měsíc (dotace).
XV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti
2+1 a výměře 54,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.210,- Kč/měsíc.
XVI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018, o velikosti
1+1 a výměře 37,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc.
XVII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.067,- Kč/měsíc (dotace).
XVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A39, o velikosti
2+1 a výměře 57,44 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace).
XIX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti
2+1 a výměře 76,46 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do
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25.9.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.588,- Kč/měsíc.
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 září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 s
žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 rok. Souhlas
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019. V případě, že žadatelka,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, 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. 013, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, 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. 009 o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, 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. 011, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXV. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+0 a
výměře 29,80 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.594,- Kč/měsíc.
XXVI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019. V případě,

stránka 7 (celkem 25)

že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXVII. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013, o velikosti 1+1 a
výměře 56,20 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti
1+1 a výměře 49,17 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.654,- Kč/měsíc (dotace).
XXIX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 010, o velikosti
1+0 a výměře 43,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další ½ rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.359,- Kč/měsíc (dotace).
XXX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 1+0 a
výměře 32,37 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o
další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 1.420,- Kč/měsíc (dotace).
XXXI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti
2+kk a výměře 59,83 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jim smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace).
XXXII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o velikosti
1+1 a výměře 63,91 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 3 měsíce. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace).
XXXIII. 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 září do 25.9.2019.
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V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace).
XXXIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 027, o velikosti
1+0 a výměře 42,66 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další půlrok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.102,- Kč/měsíc (dotace).
XXXV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 028, o velikosti
2+kk a výměře 57,59 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o další 2 roky, tzn. do 30.9.2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc
září do 25.9.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.145,- Kč/měsíc (dotace).
XXXVI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 029 o velikosti
4+1 a výměře 82,97 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o další 1 rok. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30.9.2019.
V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc září do 30.9.2019, nebude jim smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 4.643,- Kč (dotace)/měsíc.
XXXVII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti
2+kk a výměře 68,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019. V
případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace).
XXXVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 2+kk a
výměře 68,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
o 1 měsíc. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25.9.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019 nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace).
XXXIX. 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 září do 25.9.2019. V případě,
že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc září do 25.9.2019, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace).
XL. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
5) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
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Usnesení č. 6600/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
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, týkající se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
6) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6601/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
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, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
7) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6602/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
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, týkajícím se prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni
ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
8) Dohoda o ukončení nájmu nemovité věci – k pozemku p. č. st. 3540 v kat. území
Strakonice
Usnesení č. 6603/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení nájmu nemovité věci č. 27/CST/2018 s ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, a to ke dni 24.7.2019. Předmětem nájemní smlouvy
evidované pod č. 2018-00287 (u pronajímatele pod č. 27/CST/2018) byl pozemek parc.č. st.
3540 v kat. území Strakonice, na kterém je umístěna stavba trafostanice, kterou město
Strakonice Kupní smlouvou č. 2019-00135 prodalo společnosti E.ON Distribuce a.s.
Přeplatek na nájemném za období od 25.7.2019 do 31.12.2019 bude vrácen společnosti E.ON
Distribuce, která městu uhrazené nájemné kompenzovala, neboť byla skutečným uživatelem
předmětu nájmu, viz Kupní smlouva č. 2019-00135 a usnesení rady města č. 4752/2018 bod III.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody.
9) Smlouvy o vypořádání závazků - z důvodu včasného neuveřejnění v registru smluv
Usnesení č. 6604/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
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skutečnost, že následující smlouvy nebyly v registru smluv uveřejněny v zákonné 30 denní
lhůtě.
Jedná se o:
- Smlouvu o dílo uzavřenou s STA, projektový ateliér, v.o.s., IČ 260 61 252, se sídlem
Havlíčkova 247, Strakonice I, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace, včetně inženýrské
činnosti stavby s názvem „Dům Kultury, Strakonice – I. Etapa – restaurace a související
provozy“,
- Smlouvu o výkonu autorského dozoru uzavřenou se společností Sweco Hydroprojekt a.s.,
IČ 264 75 081, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16, evidovanou u zhotovitele pod
č. 40-2041-0800, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru stavby s názvem „ÚV
Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ .
- Smlouvu o dílo uzavřenou se společností KDS – stavební s.r.o. (původně Casta dopravní
stavby s.r.o), IČ 280 84 136, se sídlem Vrcovická 2230, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek,
evidovanou u zhotovitele pod č. 0013/18/2405/DS, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem
byla realizace stavby s názvem „Plavecký bazén – venkovní areál, Strakonice – rekonstrukce
chodníků“.
II. Souhlasí
- s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků a vzájemných práv a povinností se
společností STA, projektový ateliér, v.o.s., IČ 260 61 252, se sídlem Havlíčkova 247,
Strakonice I, 386 01 Strakonice,
- s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků a vzájemných práv a povinností
se společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 264 75 081, se sídlem Praha 4, Táborská
31, PSČ 140 16,
- s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků a vzájemných práv a povinností se
společností KDS – stavební s.r.o. (původně Casta dopravní stavby s.r.o), IČ 280 84 136,
se sídlem Vrcovická 2230, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek,
tak aby bylo napraveno neuveřejnění smluv uvedených v bodě I tohoto usnesení v registru
smluv.
Plný text jednotlivých smluv je uveden v příloze materiálu č. 135/1
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv o vypořádání závazků a ukládá majetkový odbor
města Strakonice uveřejnit tyto smlouvy dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.
10) Uzavření dodatků ke smlouvám na pronájem NP v objektu Máchova 108 ve
Strakonicích
Usnesení č. 6605/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení RM č. 6121/2019 ze dne 17.4.2019.
II. Souhlasí
s uzavřením dodatků ke smlouvám uzavřeným mezi původním vlastníkem objektu Máchova
108, Strakonice – TJ ČZ Máchova 108, Strakonice (město se stalo dne 24.1.2019 vlastníkem
objektu na základě darovací smlouvy č. 2018-00746 uzavřené s TJ ČZ dne 27.12.2018),
a následujícími nájemci NP v uvedeném objektu, jejichž předmětem budou změny účtů pro
úhradu nájemného z NP a úhrady nákladů na služby spojené s nájmem, dále pak níže uvedené
změny, týkající se nově stanovené výše nákladů na služby spojené s nájmem NP, dle výpočtů
nákladů předaných org. STARZ Strakonice:
- žadatelky:
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K nájemnému je nájemce povinen hradit náklady na služby spojené s nájmem, dle výpočtů
nákladů předložených org. STARZ, a to následujícím způsobem:
- voda (spotřebovaná studená + teplá voda) a elektrická energie - nájemce bude hradit čtvrtletně
na základě faktury vystavené správcem objektu organizací STARZ Strakonice dle skutečného
odběru (vodoměry, elektroměr), a to vždy do 20. dne měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí.
- vytápění – paušální částka ve výši 614,- Kč/čtvrtletí, bude fakturováno společně s vodou a
elektrickou energií.
- paušální částka za odpady – 500,- Kč/rok
Paušální částku za odpady bude nájemce hradit 1x ročně na základě faktury vystavené vždy
do 20. ledna následujícího roku.
- Česká basketbalová federace, se sídlem Praha 6, Mezi stadióny, P.O.BOX 40:
K nájemnému je nájemce povinen hradit náklady na služby spojené s nájmem, dle výpočtů
nákladů předložených org. STARZ, a to následujícím způsobem:
- paušální částka na vytápění – 272,- Kč/čtvrtletí
- paušální částka voda –193,- Kč/čtvrtletí
- paušální částka za odpady – 500,- Kč/rok
- el. energie na základě skutečnosti dle odečtu elektroměru - nájemce nebude hradit zálohy
na tuto službu, náklady na tuto službu bude hradit čtvrtletně na základě faktury vystavené
správcem objektu organizací STARZ Strakonice dle skutečného odběru (elektroměr), a to vždy
do 20. dne měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí (20. 4., 20. 7., 20. 10. a 20. 1.
následujícího kalendářního roku po ukončení posledního čtvrtletí roku předchozího).
Paušální částky za vytápění, vodu bude nájemce hradit čtvrtletně společně s úhradami nákladů
na elektrickou energii, a to na základě faktury zaslané správcem objektu organizací STARZ
Strakonice.
Paušální částku za odpady bude nájemce hradit 1x ročně na základě faktury vystavené vždy
do 20. ledna následujícího roku.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušných dodatků.
11) Prodej kůrovcové dřevní hmoty, dodatek č. 1
Usnesení č. 6606/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2019-00256 se společností Teplárna Strakonice,
a.s., Komenského 59, 386 01 Strakonice, IČ: 608 26 843, jehož předmětem bude změna čl. II.,
odst. 1 kupní smlouvy, a to následovně:
odkup celkového předpokládaného množství kůrovcem napadené dřevní hmoty z lesů
v majetku města Strakonice bude za částku 280 Kč/m3 v předpokládaném množství cca 600 m3,
přičemž množství odebrané dřevní hmoty bude fakturováno dle skutečnosti. Ostatní ustanovení
kupní smlouvy zůstávají nezměněna.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku smlouvy.
12) Stavba „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice – Dražejov“ – ZBV 02, ZBV 03,
ZBV 04, ZBV 05
Usnesení č. 6607/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se změnami ZBV 02, ZBV 03, ZBV 04, ZBV 05 v rámci stavby: „Rekonstrukce silnice
III/02220 Strakonice – Dražejov“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo
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č. 2019- 00179 ze dne 17.6.2019 mezi městem Strakonice a zhotovitelem stavby: firmou
ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055, přičemž předmětem změn stavby
bude následující:
- snížení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 02 – záměna materiálu potrubí kanalizace,
odsouhlasená TS Strakonice s.r.o., z důvodu nevyhovujících objednacích lhůt navrženého
potrubí dle PD s ohledem na termín výstavby (méněpráce) o částku – 154.837,00 Kč bez DPH.
- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 03 – prodloužení kanalizace v ulici
Švandy Dudáka z důvodu bezzásahovosti do nově provedených asfaltů při uvažovaném
napojení nové kanalizace v ul. Šv.Dudáka (vícepráce) o částku 392.582,80 Kč bez DPH.
- snížení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 04 – odpočet dle PD navrženého silničního
zábradlí s vodorovnými madly u nového chodníku (méněpráce) o částku – 1.107.400,00 Kč bez
DPH.
- V.O. - přeložení 6 ks stávajících stožárů V.O. mimo nové chodníky a výměna 12 ks svítidel
s výložníky za nová úsporná LED svítidla (vícepráce): o částku 314.981,36 Kč bez DPH.
Celková změna tedy činí oproti SOD - 554.672,84 Kč bez DPH, tzn. – 671.154,13 Kč včetně
DPH 21 %.
Podmínkou změny je souhlasné stanovisko autorského dozoru, SDI, odboru dopravy (ZBV 04)
a u kanalizace provozovatele TS Strakonice s.r.o.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných změn stavby ZBV 02, ZBV 03, ZBV 04, ZBV 05.
III. Souhlasí
s následným zařazením ZBV 02, ZBV 03, ZBV 04, ZBV 05 do dodatku č. 1 smlouvy o dílo
č. 2019-00179.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1.
13) 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 v k.ú. Strakonice“
Žadatel: AUTOGAS – CENTRUM, spol. s.r.o., Heydukova 1269, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 6608/2019 (135/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby „Areál pro motoristy na p.č.p 1290/13,
845/1 a p.č. st. 3734 v k.ú. Strakonice“, s uložením nové vodovodní přípojky do pozemku
v majetku města Strakonice p.č. 845/4 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
1) žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6609/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 2+1 a výměře
69,10 m2 s žadatelkou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc s možností prodloužení
vždy o další 1 měsíc formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.
Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání
předmětné bytové jednotky za období od 1.9.2019 do 30.9.2019. Nájemné a zálohové úhrady
za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
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nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.041,- Kč. V nájemní smlouvě bude
sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, která činí 12.123,- Kč. Kauce bude složena na účet vedený městem Strakonice,
č.ú. 111471921/0300, v.s. 0076700304 spravovaný TS Strakonice, s.r.o..
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
2) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ – změnový list č. 21
Usnesení č. 6610/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se změnovým listem č. 21 (Doplnění o sjezdy do infiltračních kanálů - varianta panel, infiltrace
– záměna podloží pod deskami, vodovodní rozvody – změna kalníkových šachet za hydrant
pro odkalení potrubí, vodovodní rozvody – monolit. zhlaví S3,S4,VS4,VS6, změna velikosti
lávky ve studních, vodovodní rozvody – odvzdušňovací sada).
II. Souhlasí
na základě změnového listu č. 21, s navýšením finančního plnění v rámci stavby: „ÚV
Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ o částku 173,80 Kč bez DPH.
Celková cena díla bude následně stanovena na základě předložení kompletních změnových
listů.
III. Pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného změnového listu a dále k následnému uzavření
předmětného dodatku č.12.
3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 881/7 a 881/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic.
Usnesení č. 6611/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se zřízením nové vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného
domu na pozemku p.č. 881/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic s uložením těchto přípojek do
pozemků v majetku města Strakonice p.č. 881/7 a 881/8 v k.ú. Dražejov u Strakonice, dle
sazebníku.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.
4) STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice - žádost o povolení záměru
investiční akce „Strakonice – plavecký a zimní stadion – posílení zdroje vody na p.č.
1224/1 v k.ú. Strakonice“
Usnesení č. 6612/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s realizací akce „Strakonice – plavecký stadion - posílení zdroje vody na pozemku p.č. 1224/1
v k.ú. Strakonice“. Jedná se o realizaci vrtu HV - 6 v areálu plaveckého stadionu ve
Strakonicích z důvodu nedostatečné vydatnosti stávajících vrtů vodního hospodářství
plaveckého stadionu pro zásobení pitnou vodou obou provozů.
5) O2 Czech Republic a.s. Praha IČ: 60193336, DIČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 -Michle – nabídka telefonních kabin
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Usnesení č. 6613/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a společností O2 Czech Republic a.s.
Praha IČ: 60193336, DIČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 -Michle, jejímž
předmětem bude odkoupení 3 telefonních kabin, a to v lokalitě:
 Strakonice, ul. Na Dubovci, u č.p. 6, u mostu (VTA tel. č. 383321628)
 Strakonice, ul. Mlýnská, u č.p. 1084, sídliště (VTA tel. č. 383 321 652)
 Strakonice – část Přední Ptákovice, ul. Povážská, u č.p. 290, u zastávky MHD (VTA
tel. č. 383 335 882)
za kupní cenu 1 000 Kč + DPH, tj. 1 210 Kč včetně DPH za 1 ks (celkem 3 630 Kč včetně
DPH).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) Uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-447 uzavřené dne 21.12.2012 mezi
městem Strakonice a Šmidingerovou knihovnou Strakonice
Usnesení č. 6614/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-447 uzavřené dne 21.12.2012
mezi městem Strakonice a Šmidingerovou knihovnou Strakonice, jehož předmětem bude
rozšíření čl. I. odst. 1 smlouvy – Předmětu výpůjčky a projevu vůle, o následující movitý
majetek:
3 bývalé telefonní kabiny, a to v lokalitě:
 Strakonice, ul. Na Dubovci, u č.p. 6, u mostu
 Strakonice, ul. Mlýnská, u č.p. 1084, sídliště
 Strakonice – část Přední Ptákovice, ul. Povážská, u č.p. 290, u zastávky MHD,
s pořizovací cenou 1 000 Kč + DPH, tj. 1 210 Kč včetně DPH za 1 ks (celkem 3 630 Kč včetně
DPH).
Telefonní kabiny budou po úpravě sloužit jako knihobudky, které bude užívat Šmidingerova
knihovna Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
7) Žádost o schválení možnosti překonzolování objektů nad pozemky p.č. 147/1 a 1334/1
v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6615/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení RM č. 6460/2019 v bodě II., III.
II. 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 severním směrem, tzn. nad
pozemek p.č. 147/1 v k.ú Strakonice, kdy přesah vykonzolování bude max. 2500 mm s tím, že
toto řešení umožní bezproblémový příjezd k zadním traktům č.p.100 a 105 i po přestavbě domů
č.p.113 a 115 a po výstavbě parkovacího domu, tzn. že volná průjezdná šířka bude 4,0 m bez
omezení.
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8) výpověď z nájemní smlouvy
Usnesení č. 6616/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
doručenou výpověď z nájemní smlouvy číslo 2012-063, uzavřenou mezi městem Strakonice a
panem XX, ze dne 28.6.2012. Výpovědní lhůta je tříměsíční, tudíž k ukončení nájemní smlouvy
dojde 31.12.2019.
9) výpověď z nájemní smlouvy
Usnesení č. 6617/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
doručenou výpověď z nájemní smlouvy číslo 01-191, uzavřenou mezi městem Strakonice a
panem XX, ze dne 12.7.2001. Výpovědní lhůta je tříměsíční, tudíž k ukončení nájemní smlouvy
dojde 31.12.2019.
10) Komunistická strana Čech a Moravy, okresní výbor Strakonice – žádost o povolení
vývěsky – oprava usnesení
Usnesení č. 6618/2019 (135/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem části pozemku p.č. 726/16 v k.ú. Nové Strakonice
o výměře cca 1 m2 za účelem umístění vlastní vývěsky dle projektu MIOS.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s Komunistickou staranou Čech a Moravy,
OV KSČM, Spojařů 1273, Strakonice IČ 00496936, DIČ CZ00496936 za účelem umístění
vlastní vývěsky, jež musí být v souladu s projektem MIOS.
Cena nájmu činí 1000 Kč ročně + aktuální sazba DPH, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k předmětu
nájmu je stanovena na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato povinnost
porušena.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí
výpovědní lhůta 1 měsíc.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas další dotčený orgánů (Policie ČR, odbor ŽP, odbor dopravy,
stavební úřad …)
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
11) návrh na revokaci usnesení
Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání.
2. Finanční odbor
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová.
 Smlouva o poskytnutí dotace v r. 2019 – Jihočeská hospodářská komora
Usnesení č. 6619/2019 (135/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění mezi městem Strakonice, Velké
náměstí 2, IČ 00251810 jako poskytovatelem a Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem
Husova 9, 370 01 České Budějovice, IČ 48208248 jako příjemcem, ve výši 50 000 Kč (slovy
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padesát tisíc korun českých) na podporu podnikatelského prostředí na Strakonicku. Dotace
nebude poskytnuta na hospodářskou činnost organizace.
II. Pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře,
se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice, IČ 48208248, v předloženém znění.
 Příspěvkové organizace – odpisové plány - aktualizace 1. pol. 2019
Usnesení č. 6620/2019 (135/2)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
aktualizaci odpisových plánů za období 1. pololetí r. 2019 podle návrhu těchto příspěvkových
organizací:
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice
- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice
 MŠ, Strakonice, Lidická – použití IF
Usnesení č. 6621/2019 (135/2a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s převedením částky 102 000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Strakonice,
Lidická 625 do fondu investičního na pořízení elektrické pánve pro školní jídelnu Spojařů 1260.
 MŠ Čtyřlístek, Strakonice – použití IF
Usnesení č. 6622/2019 (135/2a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek, Strakonice ve výši
69 250 Kč na pořízení elektrického sporáku s troubou pro školní jídelnu. Stávající sporák byl
pořízen před rokem 2005, vzhledem k jeho stáří by jeho oprava byla nerentabilní.
 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti - pouť
Usnesení č. 6623/2019 (135/2a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, dislokovaný závod Strakonice, se sídlem Strakonice, U Řepické
zastávky 1294, IČ: 70971641 a žadatelem městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ: 00251810,
jejímž předmětem je užívání části komunikace II/173 v době konání pouti ve Strakonicích
(od 27.09.2019 do 30.09.2019) za finanční náhradu 605 Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti v předloženém znění.
3. Starosta
 MSP Strakonice, Zámek 1, 38601 Strakonice – žádost:
- užívání třech hradních nádvoří pro 23. ročník Adventních trhů pod Rumpálem
- užití znaku pro 23. ročník Adventních trhů pod Rumpálem
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Usnesení č. 6624/2019 (135/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s bezplatným užitím třech hradních nádvoří Muzeem středního Pootaví ve dnech 6.–8.12. 2019
pro konání akce Adventní trhy pod Rumpálem. Veškeré provozní náklady spojené s konáním
akce si uhradí Muzeum středního Pootaví z vlastního rozpočtu.
Tento souhlas je podmíněn umožněním bezplatného umístění stánku DUDÁK – Měšťanský
pivovar Strakonice a.s. včetně umístění reklam na hradním nádvoří strakonického hradu v době
konání akce Adventní trhy pod Rumpálem ve dnech od 6.–8.12.2019 a dále umožněním
bezplatného užití věže Rumpálu a přilehlých prostor potřebných pro novoroční ohňostroj.
II. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice na propagačních materiálech MSP Strakonice, Zámek 1,
38601 Strakonice, na akci Adventní trhy pod Rumpálem ve dnech od 6.–8.12.2019.
4. Odbor dopravy
 Zápis z 29. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 3.9.2019
Usnesení č. 6625/2019 (135/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 29. jednání dopravní komise konané dne 25.9.2019.
 Chodník od vojenského útvaru po odbočku k židovskému hřbitovu
Usnesení č. 6626/2019 (135/4)
Rada města po projednání
I. Ukládá
majetkovému odboru zajistit projekt chodníku podél silnice III/1726 od vojenského útvaru po
křižovatku s komunikací vedoucí směrem k židovskému hřbitovu.
5. Sociální odbor
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 6627/2019 (135/5)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení rady města ze dne 31.7.2019 č. 6486/2019.
K bodu č.II, viz materiál č. 135/5, týkající se „Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou“,
rada města po projednání nepřijala žádné usnesení.
 Seznam objednávek sociálního odboru za červenec 2019
Usnesení č. 6628/2019 (135/5)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek sociálního odboru za červenec 2019.
 Seznam objednávek sociálního odboru za září 2019
Usnesení č. 6629/2019 (135/5)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek sociálního odboru za září 2019.
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6. Odbor školství a CR
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Vacková a Bc. Janochová.
 Užití znaku města Strakonice – Jihočeská centrála cestovního ruchu
Usnesení č. 6630/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 72053127 v prospektovém materiálu Historická města
jižních Čech v novém kabátě.
 Individuální dotace – HC Strakonice z. s.
Usnesení č. 6631/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace HC Strakonice, oddíl krasobruslení, Na Křemelce 512, 386
01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nákladů spojených s odměnami za trenérskou činnost
v roce 2019 ve výši 40 000 Kč. Dotace nesmí být použita na úhradu občerstvení.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.s.
Usnesení č. 6632/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem
128, IČO 16820088 na podporu celoroční činnosti, pořízení vybavení a tréninkových pomůcek
pro plavecký oddíl v roce 2019 ve výši 50 000 Kč. Dotace nesmí být použita na úhradu
občerstvení.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.s.
Usnesení č. 6633/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem
128, IČO 16820088 na soustředění plaveckého oddílu v roce 2019 ve výši 40 000 Kč. Dotace
nesmí být použita na úhradu občerstvení.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
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 Individuální dotace – Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z.s.
Usnesení č. 6634/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem
128, IČO 16820088 na úhradu nákladů za dopravu a startovné plaveckého oddílu v roce 2019
ve výši 50 000 Kč. Dotace nesmí být použita na úhradu občerstvení.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.


Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – žádost o souhlas
s přijetím finančního daru
Usnesení č. 6635/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 9.912 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova
152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ F. L.
Čelakovského pro 7 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od
01.10.2019 do 31.12.2019.


Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím finančního
daru
Usnesení č. 6636/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 66.086 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova
152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ Dukelská 166
pro 15 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 01.10.2019 do
30.06.2020.
 Individuální dotace – TJ Dražejov, z. s.
Usnesení č. 6637/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace TJ Dražejov, z. s., Virt 23, 38601 Strakonice, IČO 60650796
na úhradu nákladů spojených s fotbalovou činností dětí a mládeže ve výši 50 000 Kč. Dotace
nesmí být použita na úhradu občerstvení.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.


Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole F. L. Čelakovského,
Strakonice, Jezerní 1280
Usnesení č. 6638/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
navýšení kapacity školní družiny při Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní
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1280 o 37 žáků na celkovou kapacitu 270 žáků od 01.10.2019.
II. Ukládá
odboru školství a CR požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení a zajistit plnění
veškerých úkonů s tím spojených.
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek
Usnesení č. 6639/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, sport pro všechny, Máchova 108,
38601 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného pro cvičení seniorů v tělocvičně TJ ČZ
v roce 2019 ve výši 10 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek
Usnesení č. 6640/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace TJ ČZ Strakonice, spolek, sport pro všechny, Máchova 108,
38601 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v sokolovně Strakonice a nákup
drobných sportovních pomůcek na činnost v roce 2019 ve výši 8 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
 Individuální dotace – Taneční skupina Rozálie Strakonice
Usnesení č. 6641/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 1152, 38601
Strakonice, IČO 26992019 na podporu celoroční činnosti, pořízení vybavení a kostýmů, úhradu
nájemného za prostory na pravidelné tréninky a soustředění, úhradu dopravy, startovného a
náklady spojené s účastí na soutěžích, přehlídkách a festivalech v roce 2019 ve výši 35 000 Kč.
Dotace nesmí být použita na úhradu občerstvení.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
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Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 – žádost o souhlas s přijetím
věcného daru
Usnesení č. 6642/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím věcného daru Základní školou Povážská Strakonice, Nad Školou 560 ve výši 11.223
Kč od Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s., Radomyšlská 336, jehož předmětem je
vybavení školního poradenského pracoviště a učební pomůcky.


Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – žádost o souhlas s přijetím finančního
daru
Usnesení č. 6643/2019 (135/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru Mateřskou školou Strakonice, Lidická 625 ve výši 24.000 Kč od
Servis Gastrozařízení pro potřeby školní jídelny Mateřské školy Strakonice, Lidická 625,
odloučeného pracoviště Školní 80.
7. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing.arch. Slámová.
 Projekt „Strakonické vítání 2020“ – podání žádosti o grant a spolufinancování
projektu z prostředků města Strakonice
Usnesení č. 6644/2019 (135/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti o přidělení grantu z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky na
podporu pořádání cykloturistických akcí na projekt „Strakonické vítání 2020“
II. Souhlasí
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2020 na spolufinancování realizace projektu
„Strakonické vítání 2020“


Schválení změn v seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol (v
rámci Místního akčního plánu vzdělávání II)
Usnesení č. 6645/2019 (135/7)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Změny v Seznamu investičních priorit ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice, dle seznamu
změn uvedených v příloze mat. č. 135/7.
Přišel Ing. Moučka
 Ukončení realizace projektu „Informační systém eCulture“ města Strakonice
Usnesení č. 6646/2019 (135/7)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
o ukončení realizace projektu „Informační systém eCulture města Strakonice“.
II. Pověřuje
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem nezbytných dokumentů souvisejících
s ukončením realizace projektu „Informační systém eCulture města Strakonice“.
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III. Souhlasí
s ukončením příkazní smlouvy na řízení a administraci projektu Informační systém eCulture
města Strakonice uzavřené dne 2. 7.2018 se společností EDU – PRO Consulting, a.s. se sídlem:
Vladislavova 250, Písek 397 01, IČ: 241 45 441, a to dohodou ke dni 30. 9. 2019, a s úhradou
zbývající částky ve výši 16 000,- Kč bez DPH, tj. 19 360,- Kč včetně DPH, čímž budou obě
smluvní strany vůči sobě vzájemně zcela vypořádány.
IV. Pověřuje
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem dohody o ukončení účinnosti výše uvedené
příkazní smlouvy.
8. OIP
 Seznam objednávek
Usnesení č. 6647/2019 (135/8)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za červenec a srpen 2019
9. ŽP
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek a Ing. Klimešová.
 Výše cen na rok 2020 pro podnikatele napojené do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce
Usnesení č. 6648/2019 (135/9)
Rada města po projednání
I. Stanovuje
cenu za napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů města na rok 2020 ve výši:
Podnikatel kategorie A - 500,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou
zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
Podnikatel kategorie B - 1.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou
zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny),
Podnikatel kategorie C - 3.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé
(ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé prodejny,
benzinové pumpy atd.).
Podnikatel kategorie D - 500,00 Kč za rok + platná sazba DPH – rodinné centrum, dobročinné
organizace, charitativní organizace, neziskové organizace.


Smlouvy o vypořádání závazků – z důvodu včasného neuveřejnění v registru
smluv
Usnesení č. 6649/2019 (135/9a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
skutečnost, že následující objednávky nebyly v registru smluv uveřejněny v zákonné 30 denní
lhůtě.
Jedná se o:
- Objednávku č. 63/18/4 ze dne 18.10.2018, vystavenou na dodavatele ELKOPLAST CZ, s.r.o.,
se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942, jejímž předmětem bylo dodání krytého
velkoobjemového kontejneru na odvoz textilu, včetně dopravy,
- Objednávku č. 28/19/4 ze dne 24.5.2019, vystavenou na dodavatele Bucek s.r.o., se sídlem
Táborská 191, 615 00 Brno, IČ 28266111, jejímž předmětem bylo zpracování rozptylové studie
znečištění ovzduší města Strakonice.
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II. Souhlasí
- s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků a vzájemných práv a povinností se
společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ 25347942, se sídlem Štefánikova 2664, PSČ
760 01 , Zlín,
- s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků a vzájemných práv a povinností se
společností Bucek s.r.o., IČ 28266111, se sídlem Táborská 191, PSČ 615 00 Brno
tak aby bylo napraveno neuveřejnění smluv uvedených v bodě I tohoto usnesení v registru
smluv.
Plný text jednotlivých smluv je uveden v příloze materiálu č. 135/09a.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných smluv o vypořádání závazků a ukládá odboru životního
prostředí města Strakonice uveřejnit tyto smlouvy (objednávky) dle zákona o registru smluv č.
340/2015 Sb.


Nákup, převoz, úprava a instalace vozidla Mercury Cougar jako dokončovací
práce na kruhovém objezdu
Usnesení č. 6650/2019 (135/9b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s nákupem, převozem, úpravou a instalací vozidla Mercury Cougar jako nezbytné
dokončovací práce na kruhovém objezdu strakonického obchvatu v celkové výši 90.000,- Kč
vč. DPH.
II. Ukládá
odboru ŽP provést veškeré kroky k zavedení této investice do majetku města.
10. MěÚSS
 Přijetí darů
Usnesení č. 6651/2019 (135/10)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím darů dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 za účelem nákupu a vybavení želvího domku na Domově pro seniory, Lidická 189,
386 01 Strakonice
od firmy Sodexo Pass Česká republika, a.s.
sídlo: Radlická 2, 150 00 Praha-Smíchov
IČO: 61860476, DIČ: CZ61860476
peněžní dar v celkové výši 20 000,- Kč
 od firmy CHRISTEYNS s. r. o.
sídlo: Vítovská 453/7, 742 35 Odry
IČO: 26797283, DIČ: CZ26797283
peněžní dar v celkové výši 6 000,- Kč
II. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.
11. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní
společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice,
386 01, IČ: 25156888 - Zápis č.5/2019 ze zasedání dozorčí rady TS Strakonice s.r.o.
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ze dne 12.9.2019.
Usnesení č. 6652/2019
Rada Města Strakonice přijala podle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Technické služby
Strakonice s.r.o. na svém jednání konaném výše uvedeného dne toto rozhodnutí:
I. Bere na vědomí
Zápis č.5/2019 ze zasedání dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. ze dne 12.9.2019.
12. Fbc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261, Strakonice, spolek – žádost o výpůjčku
pozemku
Usnesení č. 6653/2019
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 441/1 o výměře cca 1197 m2 , p.č. 396/2
o výměře cca 72 m2 a p.č. 398/18 o výměře cca 28 m2, to je celkem cca 1300 m2 , vše v k.ú.
Strakonice.
Jednání rady města ukončil starosta v 14:30 hodin.
Datum pořízení zápisu: 25.9.2019
Zapsala: Eva Mácková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města

Josef Štrébl v.r.
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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