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

Zápis
ze 136. schůze Rady města Strakonice
konané 16. října 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
---------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

5 členů RM
p. Štrébl – místostarosta
Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta
RM: p. Christelbauer, Ing. Moučka, pí Vlasáková
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí

Omluveni: Mgr. Hrdlička – starosta, p. Zach DiS.
1. Místostarosta
• Pravidla pro umisťování volebních propagačních materiálů ve volební kampani
pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14.12.2019
a stanovení dalších podmínek využití nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města
Strakonice ve volební kampani
Usnesení č. 6654/2019
2. Majetkový odbor
• Majetkové záležitosti
Usnesení č. 6655/2019 – č. 6741/2019
3. ŽP
• Změna způsobu účtování společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. za dodané plastové a
papírové odpady na dotřiďovací linku Vydlaby
Usnesení č. 6742/2019
• Darovací smlouva mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem Strakonice
Usnesení č. 6743/2019
• Objednávky OŽP za září 2019
Usnesení č. 6744/2019
• Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2018
Usnesení č. 6745/2019
• Smlouva o zřízení služebnosti v rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového
plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Strakonice“
Usnesení č. 6746/2019
• Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Usnesení č. 6747/2019
4. Živnostenský úřad
• Dohoda o ukončení databázové aplikace IS ŽU (Informační servis živnostenského
úřadu)
Usnesení č. 6748/2019
5. Odbor rozvoje
• Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019
Usnesení č. 6749/2019
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6. Sociální odbor
• Přidělení bytu
•

Usnesení č. 6750/2019

Přidělení bytu

Usnesení č. 6751/2019
• Dotace – I MY, o.p.s, Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav
Usnesení č. 6752/2019
• Dotace – Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Územní sdružení Strakonice,
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 6753/2019
• Dotace – Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01
Strakonice
Usnesení č. 6754/2019
7. Odbor školství a CR
• Individuální dotace – Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z. s.
Usnesení č. 6755/2019
• Individuální dotace – Pošumavská dudácká muzika, spolek
Usnesení č. 6756/2019
• Individuální dotace – Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice
Usnesení č. 6757/2019
• Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ
Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 6758/2019
• Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice
Usnesení č. 6759/2019
• Individuální dotace – Prácheňský soubor písní a tanců, z. s.
Usnesení č. 6760/2019
• Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s., doprava mládeže
Usnesení č. 6761/2019
• Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s., nájemné v tělocvičnách
Usnesení č. 6762/2019
• Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s., podpora dospělých
Usnesení č. 6763/2019
• Individuální dotace – Institut poradenské psychologie z. s.
Usnesení č. 6764/2019
• Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – červenec-září 2019
Usnesení č. 6765/2019
• Individuální dotace – Nadační fond GAUDEAMUS
Usnesení č. 6766/2019
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 – Zpravodaj města Strakonice
Usnesení č. 6767/2019
• Výplata žákovských prospěchových stipendií v hotovosti
Usnesení č. 6768/2019
• Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ
Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 6769/2019
• Individuální dotace – Aeroklub Strakonice, z. s.
Usnesení č. 6770/2019
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•

Jmenování člena školské rady při Základní škole Strakonice, Dukelská 166
Usnesení č. 6771/2019
7. Starosta
• Smlouva o poskytování právních služeb se společností PARALLAX LEGAL advokátní
kancelář, s.r.o., udělení plné moci
Usnesení č. 6772/2019
• TJ Dražejov – vyjádření k žádosti o dotaci na stavbu sportovních kabin
Usnesení č. 6773/2019
• Armádní sportovní klub Strakonice, z.s., Školní 41, 386 01 Strakonice - žádost o
bezplatné poskytnutí prostor a služeb pro konání 21. plesu 25. plrb. dne 15.2.2020
v MěDK
Usnesení č. 6774/2019
• Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice – žádost o umístění výstavy na
téma 100. výročí založení fa Sítos na II. nádvoří Strakonického hradu
Usnesení č. 6775/2019
• FBc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice – žádost o dofinancování
projektu „Novostavba florbalové haly“ na p.č.441/1 a 396/2 v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6776/2019
8. OIP
• Rámcová kupní smlouva na nákup ochranných pomůcek a oděvů
Usnesení č. 6777/2019
• Seznam objednávek
Usnesení č. 6778/2019
9. Technické služby Strakonice s.r.o.
• Odepsání pohledávky
Usnesení č. 6779/2019
• Odepsání pohledávky
Usnesení č. 6780/2019
• Odepsání pohledávky
Usnesení č. 6781/2019
10. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s.
• Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 386 01
jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se
sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti valné hromady.
Usnesení č. 6782/2019
11. FK Junior Strakonice, z.s., Na Křemelce 304, 38601 Strakonice – žádost o poskytnutí
dotace
Usnesení č. 6783/2019

136. schůzi Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Josef Štrébl ve 14:00 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.
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1. Místostarosta
• Pravidla pro umisťování volebních propagačních materiálů ve volební kampani
pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den
14.12.2019 a stanovení dalších podmínek využití nemovitých a movitých věcí ve
vlastnictví města Strakonice ve volební kampani
Usnesení č. 6654/2019 (136/10)
Rada města po projednání
a po zohlednění návrhů, podnětů a připomínek zástupců volebních subjektů kandidujících
v opakovaných volbách do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášených na den 14.12.2019,
které byly k navrženému způsobu umisťování volebních propagačních materiálů (návrh
způsobu umisťování volebních propagačních materiálů byl přijat usnesením Rady města
Strakonice č. 6595/2019 dne 04.09.2019) vzneseny na společné schůzce se zástupci města
Strakonice konané 14.10.2019 na Městském úřadu Strakonice
I. Revokuje
bod I usnesení Rady města Strakonice č. 6595/2019 z 04.09.2019.
II. Rozhodla,
že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na
den 14.12.2019 lze volební propagační materiály umisťovat na zábradlí, sloupy veřejného
osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice. Takovéto umístění volebních propagačních
materiálů nepodléhá režimu obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2012 o místních
poplatcích, v platném znění.
Pro umístění volebních propagačních materiálů na zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod.
ve vlastnictví města Strakonice se stanoví následující podmínky:
Umístění volebních propagačních materiálů na zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve
vlastnictví města Strakonice bude provedeno na základě nájemního poměru sjednaného mezi
městem Strakonice jako pronajímatelem a žadatelem jako nájemcem. Mezi těmito smluvními
stranami bude na základě písemné žádosti žadatele uzavřena písemná nájemní smlouva na
pronájem příslušného zábradlí, sloupů veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města
Strakonice (předmět nájmu) s nájemným ve výši 20 Kč (plus DPH v zákonné výši) za každý
započatý m2 plochy reklamního zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu.
Nájemné bude v plné výši pronajímateli uhrazeno před uzavřením nájemní smlouvy a před
započetím užívání předmětu nájmu. Celková doba nájmu bude sjednána na nejvýše 29 dnů.
Rada města tímto souhlasí s uzavíráním písemných nájemních smluv na pronájem zábradlí,
sloupů veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice za účelem umístění volebních
propagačních materiálů v období volební kampaně pro opakované volby do Zastupitelstva
města Strakonice vyhlášené na den 14.12.2019 mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a
žadateli jako nájemci za shora uvedených podmínek. Pravomoc uzavírat uvedené nájemní
smlouvy Rada města Strakonice svěřuje v souladu s § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Strakonice, odboru
dopravy (za MěÚ Strakonice, odbor dopravy bude jednat vedoucí tohoto odboru, popř. jeho
zástupce).
Uzavření nájemní smlouvy dle výše uvedených podmínek nenahrazuje žadateli příslušný
souhlas MěÚ Strakonice, odboru dopravy.
Podle podmínek uvedených v tomto bodu II tohoto usnesení rady města bude postupováno
v případech, kdy písemná žádost žadatele o umístění volebních propagačních materiálů na
zábradlí, sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice bude Městskému
úřadu Strakonice doručena v období od 17.10.2019 do 13.12.2019.
Z důvodu speciální úpravy pro umisťování volebních propagačních materiálů na zábradlí,
sloupy veřejného osvětlení apod. ve vlastnictví města Strakonice ve volební kampani pro
opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14.12.2019, provedené
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tímto bodem usnesení, nebude v těchto případech aplikováno obecné usnesení Rady města
Strakonice č. 3630/2009 z 07.10.2009.
III. Rozhodla,
v návaznosti na své usnesení č. 6595/2019 z 04.09.2019, bod II,
že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na
den 14.12.2019 lze volební inzerci otisknout ve Zpravodaji města Strakonice z důvodů pevně
daného termínu uzávěrky inzerce pouze v jeho vydání prosinec 2019.
Pro tuto volební inzerci ve Zpravodaji města Strakonice se stanoví následující podmínky:
Uzávěrka inzerce prosincového vydání Zpravodaje města Strakonice je 11.11.2019, ovšem pro
účely politické reklamy je stanoven termín uzávěrky 05.11.2019, pro případ náhradního využití
inzertní plochy za situace, kdy politický subjekt neprojeví zájem o umístění inzerce. Prosincové
vydání Zpravodaje města Strakonice bude distribuováno mezi obyvatele města v období od
25.11.2019.
Volební inzerce umístěná ve Zpravodaji města Strakonice bude situována výhradně na
prostřední dvoustraně, tedy stranách 8 a 9 a dále na následující straně 10.
Vzhledem k počtu odevzdaných kandidátních listin je počet volebních subjektů 10. Velikost
inzerce je stanovena v jednotné velikosti modulu ¼, což je parametr 92 x 130 mm (vyjádřeno
šířka x výška) pro volební subjekt. Umístění konkrétního volebního subjektu bude závislé na
vylosovaném pořadí volebního subjektu na hlasovacím lístku pro předmětné opakované volby.
Grafické znázornění uvádí příloha č. 1 tohoto usnesení.
Losování pořadových čísel volebních subjektů proběhne 31.10.2019, ve 14.00 hodin ve velké
zasedací místnosti MěÚ Strakonice. Průběh losování bude veřejný.
Pokud se kterýkoli volební subjekt rozhodne prostor pro inzerci nevyužít, případně nedodá
inzertní data v uvedeném termínu, bude do jeho vyhrazeného umístění posunuta inzerce
nejbližšího následujícího subjektu, a to i opakovanými kroky tak, aby byla tímto postupem
výsledná vizualizace zarovnána do jednotného bloku.
V případě zájmu zpracuje tiskové PDF technický zpracovatel Zpravodaje města Strakonice za
jednotný poplatek 500,- Kč bez DPH. V rámci zpracování jsou přípustná 2 kola připomínek
k vizualizaci.
Cenu předvolební inzerce ve Zpravodaji města Strakonice určuje poskytující subjekt a
technický zpracovatel společnost Regionální vydavatelství s.r.o., IČ 27846717, DIČ CZ
27846717, vedeno u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 43366, oddíl C se sídlem K Žižkovu
282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9. Kontaktní osobou pro účely inzerce politických subjektů
v souvislosti s opakovanými volbami je pan XX.
Tisková data politické subjekty dodají technickému zpracovateli Zpravodaje města Strakonice
nejpozději do úterý 12.11.2019 včetně, a to zprávou elektronické pošty na adresu
dobias@regvyd.cz, nebude-li dohodnuto jinak. Tiskovými daty se rozumí tiskový soubor PDF
(CMYK, rozlišení nejméně 300dpi, ořezové značky). Inzerce doručená po tomto termínu bude
z tisku vyloučena bez náhrady.
Toto usnesení rady města představuje výjimku z usnesení Rady města Strakonice č. 5348/2018
z 22.08.2018 přijatého ve věci zákazu politické propagace ve Zpravodaji města Strakonice.
IV. Rozhodla,
že ve Zpravodaji města Strakonice, vydání prosinec 2019 nebude vyjma volební inzerce
realizované za podmínek dle bodu III tohoto usnesení probíhat žádná propagace politické
strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta nebo
agitace ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo
nezávislého kandidáta.
V. Stanoví
k provedení rozhodnutí starosty města Strakonice učiněném v souladu s § 30 odst. 1 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
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pozdějších předpisů, vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů ve volební kampani pro
opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na den 14. 12. 2019,
následující podmínky pro vylepení volebních plakátů na výlepových plochách ve vlastnictví
města Strakonice:
Výlepové plochy ve vlastnictví města Strakonice spravuje příspěvková organizace Městské
kulturní středisko Strakonice, které aktuálně disponuje počtem 36 aktivních výlepových ploch
a pěti ploch zdvojených – velkoformátových. Plochy jsou rozděleny podle velikosti na dva
modely A a B - v počtu 12 menších ploch modelu A a 24 větších ploch modelu B. V příloze
č. 2 je zobrazeno schéma předvolebního výlepu tak, aby oba modely výlepových ploch poskytly
stejný prostor pro všechny volební subjekty. Počet volebních subjektů, tedy 10
zaregistrovaných, určuje rozměr formátu výlepových ploch ve velikosti A2 definovaný
parametry 420 x 594 mm. Tento formát je největším možným použitelným, aby byly dodrženy
rovné podmínky na veškerých výlepových plochách ve vlastnictví města Strakonice, při
zachování umístění smluvně vázaného programu kin v levém horním rohu každé výlepové
plochy. Je nepřípustné, aby program kin byl přelepován.
Volební plakáty formátu A2 orientované na šířku, musí každý politický subjekt mající o
kampaň zájem, odevzdat nejpozději do pátku 22.11.2019 do 12.00 hodin
na pokladnu Domu kultury Strakonice na adrese: Mírová 831, Strakonice v počtu
40 ks (36 ks pro výlep + 4 ks rezerva v případě poškození vandaly či nepříznivými klimatickými
podmínkami). Osobami pověřenými k převzetí volebních plakátů jsou pracovnice MěKS
Strakonice – pokladny Domu kultury Strakonice.
Volební plakáty budou vylepovány v období od 25.11.2019 tak, aby 28.11.2019 byly
kompletně vylepeny veškeré výlepové plochy určené k předvolební propagaci volebních
subjektů, a to v pořadí daném dle vylosovaného pořadí volebního subjektu na hlasovacím lístku
pro předmětné opakované volby losem politických stran, které proběhne dne 31.10.2019 od
14.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice, viz příloha č. 2.
Pořadí plakátů na všech výlepových plochách typu A i B bude striktně odpovídat přiloženému
schématu na příloze č. 2.
Jestliže se volební subjekt rozhodne využít pro výlep nižší počet než je celkový počet
výlepových ploch, pak bude při výlepu postupováno podle pořadí výlepových ploch přesně
definovaných v příloze č. 3 od čísla 1 až do čísla odpovídajícímu poskytnutému počtu volebních
plakátů. Mapa rozmístění výlepových ploch je znázorněna v příloze č. 4.
Jestliže se volební subjekt rozhodne nevyužít vyhrazené plochy pro výlep, případně nedodá
výlepové volební plakáty v uvedeném termínu, toto místo bude ponecháno neobsazené.
Plocha pro vylepení volebních plakátů bude v souladu s § 30 odst. 1 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, poskytnuta k využití bezplatně.
VI. Rozhodla,
že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na
den 14.12.2019 nebudou k propagaci volebních subjektů využívány webové stránky města
Strakonice ani profil města Strakonice na sociální síti Facebook.
VII. Rozhodla,
že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na
den 14.12.2019 nebude k propagaci volebních subjektů využíváno vysílání Strakonické
televize, s.r.o.
VIII. Rozhodla,
že ve volební kampani pro opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice vyhlášené na
den 14.12.2019 nebudou k propagaci volebních subjektů využívány žádné další nemovité věci
ani movité věci ve vlastnictví města Strakonice (vyjma věcí uvedených v předcházejících
bodech tohoto usnesení) užívané přímo městem Strakonice, jím zřízenými příspěvkovými
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organizacemi, nebo obchodními společnostmi, v nichž má město Strakonice 100% majetkovou
účast.
2. Majetkový odbor
• Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová.
1) žádost o souhlas s výsadbou stromů
Usnesení č. 6655/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
z titulu majitele pozemků p.č. 608/1, p.č. 611/5, p.č. 454/6 a p.č. 454/7 vše v k.ú. Střela, obec
Strakonice s výsadbou cca 25 stromů (ovocné a neovocné listnaté druhy). Výsadba bude
umístěna na polní cesty severozápadně od Střelského rybníka. Stromy budou sázeny
do neobdělávaného pruhu mezi cestu a pole s ponecháním proluky pro vjezd zemědělské
techniky na předmětné pozemky, a to na náklady žadatele.
Vzhledem k tomu, že pozemky p.č. 454/6 a p.č. 454/7 v k.ú. Střela jsou součástí předmětu
nájmu Nájemní smlouvy číslo 99-050, uzavřené mezi městem Strakonice a společností
AGROKAT, spol. s r. o., Katovice, je souhlas města podmíněn souhlasem společnosti
AGROKAT, spol. s r. o.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas dalších dotčených orgánů (odbor ŽP).
2) euroAWK s.r.o., Babákova 2390/2, Praha 4 – žádost o uzavření dodatku k nájemní
smlouvě
Usnesení č. 6656/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 01-118N, uzavřené mezi městem Strakonice a
společností euroAWK s.r.o., Babákova 2390/2, Praha 4, IČ 24196819, týkající se vypuštění
plakátovacích ploch (2 kusů), jež byly umístěné na pozemku nyní p.č. 1066/143 v k.ú.
Strakonice a souhlasí s vrácení poměrné ceny nájmu od 1.4.2018, kdy již nebyla předmětná
část nájmu užívána.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
3) žádost o úpravu chodníku
Usnesení č. 6657/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se stavební úpravou chodníku ke vchodu do bytového domu.
Provedení bude mírným nájezdem ze zámkové dlažby, oboustranně ohraničeno obrubníkem
na části pozemku p.č. 1250/23 v k.ú, Strakonice. Dílo bude provedeno na náklady města
Strakonice.
4) žádost o vybudování bezbariérového vstupu do domu
Usnesení č. 6658/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Ukládá
majetkovému odboru zajistit zpracování projektové dokumentace řešící bezbariérový přístup
do domu včetně předpokládaných finančních nákladů na realizaci.
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Po získání stavebního povolení na předmětné stavební úpravy ukládá majetkovému odboru
zajistit realizaci díla.
5) žádost o pacht pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6659/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pacht pozemků p.č. 460/5 o výměře 1268 m2 a p.č. 462 o výměře
1224 m2, vše v k.ú. Střela.
6) žádost o možnost vybudování parkovacích míst – dodatek k smlouvě
Usnesení č. 6660/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce číslo 2011-340, uzavřené
mezí městem Strakonice, jehož předmětem bude rozšíření předmětu nájmu o souhlas
s vybudováním parkovacích míst na náklady vypůjčitele na části pozemku p.č. 628/108 a p.č.
633/4 v k.ú. Nové Strakonice, a to za podmínky souhlasu všech dotčených orgánů a splnění
podmínek odboru životního prostředí MěÚ Strakonice a dále s tím, že není možné předmětné
pozemky oplotit.
7) žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6661/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 748/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Nové
Strakonice, za účelem umístění přístupové rampy k bytovému domu.
8) Agatler s. r. o., Bezděkovská 184, Strakonice, IČ 02540452- žádost o pronájem pozemku
– původní žádost projednávána v MK dne 18. února 2019
Usnesení č. 6662/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem části pozemku p.č. 726/1 o výměře cca 18 m2,
v k.ú. Nové Strakonice, za účelem zřízení a provozování venkovní obslužné zahrádky pro
provozovnu BAR ALFA umístěnou v nebytovém prostoru domu čp. 184 v ulici Bezděkovská,
Strakonice.
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností Agatler s. r. o, Bezděkovská 184, Strakonice
II, 386 01 Strakonice, IČ 025 40 452, DIČ CZ02540452, za cenu nájmu 2.500 Kč ročně +
aktuální sazba DPH, na dobu neurčitou se sedmi denní 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.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
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9) Znakon Reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice, IČ 04747445, DIČ CZ04747445,
žádost o dočasný zábor pozemku
Usnesení č. 6663/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem části pozemku p.č. 679/3 o výměře cca 30 m2
v k.ú. Nové Strakonice, za účelem umístění mobilního kontejneru o velikosti cca 5x6 m, jež
bude sloužit pro provoz cestovní kanceláře Marco Polo.
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností Znakon Reality, s.r.o., Sousedovice 44,
IČ 04747445, DIČ CZ04747445, na dobu určitou v termínu od 15. srpna 2019 do 15. listopadu
2019.
Cena nájmu činí 3.000 Kč + aktuální sazba DPH, za celou dobu nájmu.
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.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
10) žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6664/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 628/126 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Nové
Strakonice.
11) Pronájem prodejního stánku číslo 6 na tržnici u kostela sv. Markéty
Usnesení č. 6665/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání stánku číslo 6 na pozemku p.č. st. 308 v k.ú.
Strakonice na dobu 12-ti měsíců a dále souhlasí s automatickým prodlužováním předmětné
smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce stanové
předmětnou smlouvou.
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX za účelem provozování poskytování služeb
v oblasti finančního poradenství a služeb s tím spojených apod. za cenu nájmu 4.600 Kč
měsíčně + náklady na služby a energie + inflace.
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 6 je zahrnuto užívání společného sociálního
zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a dále náklady za spotřebu elektrické energie,
vody, kdy budoucí uživatel stánku číslo 6 má právo tyto sociální zařízení užívat, ale i povinnost
o ně pečovat.
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany pronajímatele
bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k předmětu
nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato povinnost
porušena.
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených v nájemní
smlouvě, činí smluvní pokuta 15.000 Kč za každý den započatý den prodlení s vyklizením
předmětu nájmu.
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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 tříměsíční.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
12) žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6666/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku celého pozemku p.č. 526/3 v o výměře 1817 m2 v k.ú.
Strakonice.
13) žádost o výpůjčku, případně prodej části pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6667/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
Nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 714/3 o výměře cca 15 m2 v k.ú.
Nové Strakonice.
Usnesení č. 6668/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 714/3 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Nové
Strakonice s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené odborem rozvoje a dalších dotčených
orgánů (ochranné pásmo železnice …).
14) žádost o výpůjčku veřejného prostoru – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6669/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Trvá
na usnesení RM číslo 6382/2019 ze dne 10. července 2019, týkající se výzvy pro paní XX
k odstranění voliéry, udírny, pískoviště a veškerého nepořádku, který se nachází na části
pozemku parc. č. 1420 v k.ú. Strakonice.
II. Souhlasí
za předpokladu, že dojde k vyklizení voliéry, udírny, pískoviště a veškerého nepořádku, který
se nachází na části pozemku parc. č. 1420 v k.ú. Strakonice, s vyhlášením záměru na výpůjčku
části pozemku p.č. 1420 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Strakonice.
15) Žádost o pronájem garážového stání
Usnesení č. 6670/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání, na poz. p.č. st. 4100 v k.ú.
Strakonice, s níže uvedeným žadatelem, za následujících podmínek:
- p. XX, nájemné ve výši 300 Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ve smlouvě budou zapracovány smluvní pokuty ve
výši 1.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé
porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu
(za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po
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skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení
s předáním předmětu nájmu).
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
16) žádost o sdělení k využití předkupního práva k pozemku p.č. 607/1 o výměře 3434 m2
v k.ú. Strakonice dle § 101 zákona odst. 5 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění
Usnesení č. 6671/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí,
že překupní právo ve prospěch města Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k pozemku
p.č. 607/1 o výměře 3 434 m2 v k.ú. Strakonice zanikne dle § 101 odst. 8 zákona č. 183/2006
Sb. uplynutím 3 – měsíční lhůty ode dne podání nabídky, ve které město Strakonice jako
oprávněný nemůže zaslat povinným z předkupního práva odpověď na nabídku k odkoupení
předmětného pozemku z důvodu nemožnosti projednání záležitosti zastupitelstvem města.
II. Ukládá
majetkovému odboru v souladu s § 101 odst. 9 vydat povinnému (vlastníkovi pozemku
p.č. 607/1 v k.ú. Strakonice) potvrzení o zániku výše uvedeného předkupního práva.
17) nabídka pozemků p.č. 44/53 o výměře 160 m2, p.č. 44/46 o výměře 118 m2, p.č. 44/61
o výměře 165 m2 (podíl 1/15) a p.č 44/45 o výměře 132 m2 (podíl 1/13), vše v k.ú. Nové
Strakonice, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění
Usnesení č. 6672/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí,
že překupní právo ve prospěch města Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k pozemkům
p.č. 44/53 o výměře 160 m2, p.č. 44/46 o výměře 118 m2, p.č. 44/61 o výměře 165 m2 (podíl
1/15) a p.č 44/45 o výměře 132 m2 (podíl 1/13), vše v k.ú. Nové Strakonice, zanikne dle § 101
odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb. uplynutím 3 – měsíční lhůty ode dne podání nabídky, ve které
město Strakonice jako oprávněný nemůže zaslat povinným z předkupního práva odpověď na
nabídku k odkoupení předmětného pozemku z důvodu nemožnosti projednání
záležitosti zastupitelstvem města.
II. Ukládá
majetkovému odboru v souladu s § 101 odst. 9 vydat povinnému (vlastníkovi pozemků p.č.
44/53 o výměře 160 m2, p.č. 44/46 o výměře 118 m2, p.č. 44/61 o výměře 165 m2 - podíl 1/15
a p.č 44/45 o výměře 132 m2 - podíl 1/13, vše v k.ú. Nové Strakonice) potvrzení o zániku výše
uvedeného předkupního práva.
18) nabídka pozemku p.č. 44/62 o výměře 199 m2 a pozemku p.č. 44/63 o výměře 129 m2,
vše v k.ú. Nové Strakonice, v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle §
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Usnesení č. 6673/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí,
že předkupní právo ve prospěch města Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
k pozemkům p.č. 44/62 o výměře 199 m2 a p.č. 44/63 o výměře 129 m2, vše v k.ú. Nové
Strakonice, zaniklo dle § 101 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb. uplynutím 3 – měsíční lhůty,
ve které město Strakonice jako oprávněný nezaslalo povinným z předkupního práva odpověď
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na nabídku k odkoupení předmětného pozemku z důvodu nemožnosti projednání záležitosti
zastupitelstvem města.
II. Ukládá
majetkovému odboru v souladu s § 101 odst. 9 vydat povinnému (vlastníkovi p.č. 44/62
o výměře 199 m2 a p.č. 44/63 o výměře 129 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice) potvrzení o zániku
výše uvedeného předkupního práva.
III. Revokuje
usnesení RM č. 6255/2019 (128/1a) ze dne 29.5.2019.
19) nabídka podílu o velikosti 1/8 k pozemku p.č. 33/63 a podílu o velikosti 2/9 k pozemku
p.č. 33/64, vše v k.ú. Nové Strakonice, v souladu s předkupním právem pro město
Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění
Usnesení č. 6674/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí,
že předkupní právo ve prospěch města Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k ideálnímu
podílu o velikosti 1/8 k pozemku p.č. 33/63 o výměře 87 m2 a ideálnímu podílu o velikosti
2/9 k pozemku p.č. 33/64 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, zaniklo dle § 101
odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb. uplynutím 3 – měsíční lhůty, ve které město Strakonice jako
oprávněný nezaslalo povinným z předkupního práva odpověď na nabídku k odkoupení
předmětného pozemku z důvodu nemožnosti projednání této záležitosti zastupitelstvem města.
II. Ukládá
majetkovému odboru v souladu s § 101 odst. 9 vydat povinnému (vlastníkovi ideálního podílu
o velikosti 1/8 k pozemku p.č. 33/63 o výměře 87 m2 a ideálního podílu o velikosti 2/9
k pozemku p.č. 33/64 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice), potvrzení o zániku výše
uvedeného předkupního práva.
III. Revokuje
usnesení RM č. 6241/2019 (128/1a) ze dne 29.5.2019.
20) „Oprava komunikace ul. Hradeckého“, na pozemku v majetku města Strakonice p.č.
dle KN 1286/26 v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6675/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze firmy ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055 k podání
nabídky na realizaci akce: „Oprava komunikace ul. Hradeckého“, na pozemku v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 1286/26 v k.ú. Strakonice. Jedná se o část ulice mezi křižovatkami s ul.
Raisova a s ul. Budovatelská.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ:
26018055., na provedení „Opravy komunikace ul. Hradeckého“ na pozemku v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 1286/26 v k.ú. Strakonice, za cenu 482.891,48 Kč bez DPH, tj. za cenu
584.298,70 vč. DPH.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy
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21) Přehled objednávek majetkového odboru za září 2019
Usnesení č. 6676/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za září 2019
22) Žádost o projednání náhrady laviček na Velkém náměstí ve Strakonicích
Usnesení č. 6677/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s výměnou sedáků na všech lavičkách a s doplněním opěráků tak, aby se zlepšila viditelnost
stávajících laviček. Úpravy laviček budou provedeny dle návrhu architekta města Ing. arch.
Andrlíka ve spolupráci s odborem dopravy s tím, že v první etapě budou vyměněny sedáky a
doplněny opěráky pouze u dvou laviček. Poté bude situace z hlediska bezpečnosti vyhodnocena
a v případě vyhovujícího stavu budou doplněny opěráky ke všem lavičkám.
23) Pronájem chaty na Podskalí Strakonice a přilehlých pozemků
Usnesení č. 6678/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
po projednání a vyhodnocení nabídek žadatelů o pronájem objektu chaty na Podskalí, na poz.
p.č. st. 373 o výměře 41 m2 v k.ú. Strakonice včetně částí sousedního pozemku p.č. 292/1 v k.ú.
Strakonice, a vzhledem ke stavu objektu chaty na Podskalí a náročnosti nutných investic,
spojených s případným pronájmem, aby objekt chaty na Podskalí, na poz. p.č. st. 373 o výměře
41 m2 v k.ú. Strakonice včetně částí sousedního pozemku p.č. 292/1 v k.ú. Strakonice, zatím
nebyl pronajímán.
24) Žádost o snížení nájemného
Usnesení č. 6679/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 03-078 uzavřené mezi městem
Strakonice a paní XX dne 5.3.2003, jehož předmětem bude snížení nájemného za užívání
nebytových prostorů v přízemí objektu č.p. 1415 v ul. Na Ostrově ve Strakonicích, na dobu 1
roku (od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020), a sice na částku 24.000 Kč/rok + DPH.
25) odpojení výtahu do 2. poschodí OD Maják
Usnesení č. 6680/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s odpojením výtahu od nebytových prostorů ve 2. posch. objektu OD Maják, jejichž nájemcem
je paní XX a to vzhledem k tomu, že nájemce si pronajal prostory v objektu, jehož součástí je
výtah, a je tedy povinen podílet se na nákladech spojených s provozem výtahu v objektu,
v němž se nachází pronajaté prostory.
26) Provedení prací v objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích v souvislosti s výsledky
vypracované Zprávy o mimořádné revizi elektrického zařízení v objektu
Usnesení č. 6681/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
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s vyčleněním finančních prostředků na provedení nové elektroinstalace v objektu Na Ostrově
1415, Strakonice, v rozsahu dle odhadu a ocenění předpokládaných nákladů, dle zprávy
předložené spol. ELSTAV Strakonice v. o. s., s tím, že odhadní cena na tyto práce vč. dodávky
materiálu a revize je ve výši cca 590.000 Kč + DPH.
27) Žádost o snížení nájemného – Papír – speciál, PHP, spol. s r.o., U Sv. Markéty 58,
Strakonice
Usnesení č. 6682/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu U Sv. Markéty 58
ve Strakonicích nájemci spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s r.o., se sídlem U Sv. Markéty 58,
Strakonice, na dobu 1 roku (1. listopad 2019 – až 31. říjen 2020), a sice o 10 % z ročního
nájemného.
28) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno šetření
Usnesení č. 6683/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informace o provedených šetřeních u žadatelů o nájem bytu.
29) odmítnutí přiděleného bytu
Usnesení č. 6684/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci, týkající se odmítnutí bytové jednotky č. A28 paní XX.
30) oznámení o zániku společného nájmu bytu
Usnesení č. 6685/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu č. 040, o
velikosti 3+1 (73,30 m2) je nadále evidována paní XX.
31) žádost o povolení stavebních úprav v bytě
Usnesení č. 6686/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se stavebními úpravami v domě č.p. 635, ul. Nerudova, Strakonice, v bytě č. 002, které
spočívají v přestavbě koupelny, kdy vana bude nahrazena sprchovým koutem.
Stavební úpravy budou provedeny na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas
stavebního úřadu. V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční
kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden paní XX do původního
stavu.
32) žádost o společný nájem bytu
Usnesení č. 6687/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
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s uzavřením Dohody o společném nájmu bytu k bytové jednotce č. 014 o velikosti 1+0 (25,30
m2), jehož současným nájemcem je pan XX tzn., že jako další nájemce nebude ve smlouvě o
nájmu bytu uveden pan XX.
33) stížnost na chování rodiny pana XX
Usnesení č. 6688/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Ukládá
TS Strakonice, s.r.o. zaslání II. výzvy nájemci, paní XX ke zjednání nápravy, a to v tom smyslu,
aby se nájemce a osoby, které byt užívají, chovali v souladu s nájemní smlouvou a nedocházelo
k rušení nočního klidu a obtěžování ostatních uživatelů bytů hlučným a nevhodným chováním.
34) stížnost na chování rodiny pana XX
Usnesení č. 6689/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodloužením smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti 1+1 a
výměře 61,50 m2, nájem doba určitá, nájemce pan XX.
II. Ukládá
TS Strakonice s.r.o., v případě nevyklizení bytu do konce platnosti nájemní smlouvy, tj. do
30.11.2019, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve
Strakonicích.
35) žádost o společný nájem bytu
Usnesení č. 6690/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s uzavřením Dohody o společném nájmu bytu k bytové jednotce č. 002 o velikosti 1+1 (61,50
m2), jehož současným nájemcem je pan XX, tzn., že jako další nájemce nebude uvedena paní
XX.
36) TS Strakonice, s.r.o. – kontrola užívání bytu
Usnesení č. 6691/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním výpovědi z nájmu u smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o
velikosti 2+1 a výměře 56,90 m2, nájem doba neurčitá, jehož nájemce je paní XX, přičemž
výpovědní lhůta je tříměsíční.
II. Ukládá
TS Strakonice s.r.o. podat předmětnou výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
V případě nevyklizení bytu po skončení výpovědní lhůty, učinit potřebná opatření k podání
návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích.
37) stížnost na chování rodiny pana XX
Usnesení č. 6692/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Ukládá
TS Strakonice, s.r.o. zaslání výzvy nájemci, panu XX, ke zjednání nápravy, a to v tom smyslu,
aby se nájemce a osoby, které byt užívají, chovali v souladu s nájemní smlouvou a nedocházelo
k rušení nočního klidu a obtěžování ostatních uživatelů bytů hlučným chováním.
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38) žádost o přidělení jiného bytu
Usnesení č. 6693/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení jiného bytu.
39) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 6694/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky.
40) žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 6695/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přednostního přidělení bytu.
41) žádost o přidělení většího bytu
Usnesení č. 6696/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení větší bytové jednotky.
42) žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 6697/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přednostního přidělení bytu s tím, že v současné době není volná
žádná vhodná bytová jednotka.
43) hrazení nákladů spojených s dezinsekcí štěnic
Usnesení č. 6698/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci, týkající se výše nákladů a provedení dezinsekce štěnic napříč bytovými domy.
44) Přehled bytů a výše nájemného
Usnesení č. 6699/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci, týkající se přehledu bytů a výše nájemného.
45) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 6700/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. A31. Předmětná bytová jednotka
nebyla zatím vyklizena a předána.
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46) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 6701/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. A31. Předmětná bytová jednotka nebyla
zatím vyklizena a předána.
47) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 6702/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 003. Předmětná bytová jednotka nebyla
zatím vyklizena a předána.
48) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 6703/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 005. Předmětná bytová jednotka nebyla
zatím vyklizena a předána.
49) žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 6704/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky.
50) žádost o přidělení jiného bytu
Usnesení č. 6705/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost manželů XX, týkající se přidělení jiného bytu.
51) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 005
Usnesení č. 6706/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 005.
II. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 005.
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 005 o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2,
s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy
o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.
Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději
do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.883,Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
IV. Souhlasí
v případě, že paní XX odmítne přidělenou bytovou jednotku č. 005 s uzavřením Smlouvy o
nájmu bytu na užívání b.j. č. 005, o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, s paní XX. Smlouva bude
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uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za
plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.883,- Kč. V nájemní smlouvě bude
sjednána inflační doložka.
V. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
52) Uvolněná b.j. č. 008
Usnesení č. 6707/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti 1+1 a výměře
56,20 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobou určitou ½ roku s možností
prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících
z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny
vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno
ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. Podmínkou uzavření
smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí
9.729,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený městem
Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0020500819, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
III. Souhlasí
v případě odmítnutí bytu 008 paní XX, s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové
jednotky č. 008, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena
na dobou určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k NS, při
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.243,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační
doložka. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 9.729,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní
smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0020500819,
spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
IV. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
53) Uvolněná b.j. č. 007
Usnesení č. 6708/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti 1+1 a výměře
66,00 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena od 1.11. 2019 na dobu určitou, a to na
dobu trvání pracovního poměru nájemce pro Nemocnici Strakonice, a.s. (§2297 Občanský
zákoník). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 3.960,- Kč.
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, která činí 11.880,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0058000705, spravovaný TS
Strakonice, s.r.o.
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II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy
54) Uvolněná b.j. č. 001
Usnesení č. 6709/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX týkající se přidělení bytové jednotky č. 001.
II. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A12, o
velikosti 1+1 a výměře 38,80 m2 s paní XX.
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o velikosti 2+1 a výměře
89,70 m2, s paní XX, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce
s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek
vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu
budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku
je stanoveno ve výši 5.382,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, která činí 16.146,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0051800109, spravovaný TS
Strakonice, s.r.o.
IV. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.
55) Uvolněná b.j. č. 024
Usnesení č. 6710/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o velikosti 3+1 a výměře
74,70 m2, s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena od 1.11.2019 na dobu určitou, a to na
dobu trvání pracovního poměru nájemce pro VÚ 431, Strakonice (§2297 Občanský zákoník).
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 6.489,- Kč. V nájemní
smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, která činí 19.467,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy
na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 0114702403, spravovaný TS
Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
56) Obsazení b.j. č. 014
Usnesení č. 6711/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s tím, aby uvolněná bytová jednotka č. 014 o velikosti 3+1 a výměře 74,00 m2 byla i nadále
užívána jako nájemní byt, přičemž nájemné za tuto bytovou jednotku bude stanoveno ve výši
90,- Kč/m2.
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57) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 6712/2019 (136/1)
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 do 30.listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019,
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
do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019,
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. A26 o velikosti
1+1 a výměře 43,15 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace).
IV. 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
do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
25.10.2019. V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude mu
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.497,- Kč/měsíc.
V. 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
do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude
mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.922,- Kč/měsíc.
VI. 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
do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2019.
V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49,- Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
VII. 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 do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
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25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.504,- Kč/měsíc.
VIII. 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 do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
IX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o velikosti
2+1 a výměře 89,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 5.382,- Kč/měsíc.
X. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 002 o velikosti 2+1 a
výměře 71,00 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.
ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2019.
V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jim nájemní
smlouva prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.260,- 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 do
30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, 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. 015 o velikosti
1+0 a výměře 33,64 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.463,- Kč.
XIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A21 o velikosti
1+1 a výměře 42,18 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.016,- Kč/měsíc (dotace).
XIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti
1+1 a výměře 53,14 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
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25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60 Kč/m2, tj. celkem 2.679,- Kč/měsíc.
XV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o velikosti
1+0 a výměře 59,65 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude
mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60 Kč/m2, tj. celkem 3.213,- Kč/měsíc.
XVI. 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 do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.829,- Kč/měsíc.
XVII. 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
do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2019.
V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude mu smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.033,- Kč/měsíc (dotace).
XVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 o velikosti
1+0 a výměře 29,80 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do 31.10.2019.
V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 31.10.2019, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.679,- Kč/měsíc.
XIX. 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 do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude
jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
XXI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti
2+1 a výměře 62,040 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
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25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.723,- Kč/měsíc (dotace).
XXII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004, o velikosti
2+0 a výměře 67,60 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 30. dubna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.774,- Kč/měsíc (dotace).
XXIII. 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
do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace).
XXIV. 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
do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
25.10.2019. V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jim
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace).
XXV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021, o velikosti
2+0 a výměře 67,60 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 31. října 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen
do 25.10.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019,
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)/měsíc.
XXVI. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
58) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6713/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu
do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
25.10.2019. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku
59) prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6714/2019 (136/1)
Rada města po projednání
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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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu
bytu do 30. listopadu 2019. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen do
25.10.2019. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc říjen do 25.10.2019, nebude jí
smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace).
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
60) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 6715/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A13 o velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2
s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení
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 1.10.2019 do 31.10.2019. Nájemné a zálohové úhrady
za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.848,- Kč. V nájemní smlouvě bude
sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného, která činí 8.544,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy
na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 0080561306, spravovaný
TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
61) Žádost o rekonstrukci silniční komunikace a přilehlých chodníků v ulici Prof. Skupy,
Strakonice
Usnesení č. 6716/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, o rekonstrukci ulice Prof. Skupy s tím, že s rekonstrukcí ulice Prof. Skupy se
počítá do výhledu rozpočtu pro rok 2021.
62) Žádost o povolení k připojení novostavby RD na pozemku p.č. 194/11 v k.ú. Přední
Ptákovice na pozemní komunikaci v majetku města p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice
Usnesení č. 6717/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s připojením novostavby RD na pozemku p.č. 194/11 v k.ú. Přední Ptákovice na pozemní
komunikace v majetku města p.č. 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice s tím, že budoucí sjezd bude
v trvalé péči žadatele v celé délce.
63) Žádost o povolení k připojení pozemku p.č. 1371/77 na silnici III/02220 na pozemku
p.č. 1269/1 v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6718/2019 (136/1)
Rada města po projednání
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I. Souhlasí
s přejezdem pozemku p.č. 1371/112 ve vlastnictví města Strakonice, a to v souvislosti se
sjezdem z komunikace K Dražejovu na pozemku p.č. 1269/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje
na pozemek ve vlastnictví žadatele p.č. 1371/77, vše v k.ú. Strakonice.
Souhlas se poskytuje v souvislosti s výstavbou „Fyzio studia“ na pozemku p.č. 1371/77
Sjezd bude vybudován na náklady žadatele a zůstane v jeho trvalé péči. Žadatel zajistí stálou a
řádnou údržbu celého připojení.
64) Žádost o povolení k připojení pozemku p.č. 1371/76 na silnici III/02220 na pozemku
p.č. 1269/1 v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6719/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přejezdem pozemku p.č. 1371/112 ve vlastnictví města Strakonice, a to v souvislosti se
sjezdem z komunikace K Dražejovu na pozemku p.č. 1269/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje
na pozemek ve vlastnictví žadatele p.č. 1371/76, vše v k.ú. Strakonice. Sjezd bude vybudován
na náklady žadatele a zůstane v jeho trvalé péči. Žadatel zajistí stálou a řádnou údržbu celého
připojení.
65) Žádost o povolení k připojení pozemku p.č. 1371/80 na silnici III/02220 na pozemku
p.č. 1269/1 v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6720/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přejezdem pozemku p.č. 1371/112 ve vlastnictví města Strakonice, a to v souvislosti se
sjezdem z komunikace K Dražejovu na pozemku p.č. 1269/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje
na pozemek ve vlastnictví města Strakonice p.č. 1371/80, vše v k.ú. Strakonice. Sjezd bude
vybudován na náklady žadatele a zůstane v jeho trvalé péči. Žadatel zajistí stálou a řádnou
údržbu celého připojení.
66) Žádost o poskytnutí parkovacích míst
Usnesení č. 6721/2019 (136/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím 3 parkovacích míst ve vlastnictví města Strakonice v souvislosti se stavbou
„Taneční škola a Fitness centrum v Heydukově ulici ve Strakonicích“, za částku 70.000,-Kč
včetně DPH.
1) AUTOGAS – CENTRUM, spol. s r. o., Heydukova 1269, Strakonice, IČ 49018892, DIČ
CZ49018892, žádost o prodej pozemku p.č. 838/2 v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6722/2019 (136/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 838/2 o výměře 444 m2 v k.ú.
Strakonice.
2) žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 6723/2019 (136/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
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souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1269/3 o výměře cca 27 m2 v k.ú.
Strakonice. Jedná se pouze o tu část pozemku, která se nachází za oplocením žadatelů. Přesná
výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti pracovníků majetkového odboru a
odboru rozvoje MěÚ Strakonice a na základě geometrického plánu.
II.Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1394/4 o výměře cca 5 m2 v k.ú.
Strakonice. Jedná se pouze o tu část pozemku, jejímž prodejem nedojde k omezení budoucího
průchodu (v souladu se schválenou urbanistickou studií). Přesná výměra pozemku bude určena
na místě samém, za účasti pracovníků majetkového odboru a odboru rozvoje MěÚ Strakonice
a na základě geometrického plánu.
3) vyhlášení záměru na směnu pozemků
Usnesení č. 6724/2019 (136/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 1371/194 (vlastník město
Strakonice) o výměře cca 3 m2 za část pozemku p.č. 1371/18 o výměře cca 6 m2, vše v k.ú.
Strakonice.
4) žádost o povolení instalace tepelného čerpadla HPI 27 TR na části pozemku p.č. 997/5
v k.ú. Dražejov u Strakonic
Usnesení č. 6725/2019 (136/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 997/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic
o výměře cca 2 m2 za účelem umístění tepelného čerpadla.
5) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč
Usnesení č. 6726/2019 (136/1a)
Rada města po projednání
I.Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč:
MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice:
- mycí stroj LS 10/12 – poř. cena 104.850 Kč, r.poř. 1999.
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 výpůjčka částí pozemků v kruhovém objezdu v ul. Písecká
Usnesení č. 6727/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. 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. 797/39 o výměře cca 170 m2,
- p.č. 797/32 o výměře cca 900 m2,
- p.č. 797/35 o výměře cca 170 m2.
Části těchto pozemků budou vypůjčeny za účelem plánované výsadby zeleně uvnitř kruhové
křižovatky v ul. Písecká, 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
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po skončení výpůjčky město Strakonice nevyklidí předmět výpůjčky je stanovena pokuta
ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
2) nabídka pozemku p.č. 44/7 o výměře 148 m2 v k.ú. Nové Strakonice dle § 101 zákona
odst. 5 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Usnesení č. 6728/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí,
že překupní právo ve prospěch města Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k pozemku
p.č. 44/7 o výměře 148 m2 v k.ú. Nové Strakonice zanikne dle § 101 odst. 8 zákona č. 183/2006
Sb. uplynutím 3 – měsíční lhůty ode dne podání nabídky, ve které město Strakonice jako
oprávněný nemůže zaslat povinným z předkupního práva odpověď na nabídku k odkoupení
předmětného pozemku z důvodu nemožnosti projednání záležitosti zastupitelstvem města.
II. Ukládá
majetkovému odboru v souladu s § 101 odst. 9 vydat povinnému (vlastníkovi pozemku
p.č. 44/7 v k.ú. Nové Strakonice) potvrzení o zániku výše uvedeného předkupního práva.
3) „Oprava zpevněné plochy před azylovým domem“, na pozemcích v majetku města
Strakonice p.č. dle KN 792/1 a 792/2, vše v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 6729/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze firmy ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055 k podání
nabídky na realizaci akce: „Oprava plochy před azylovým domem“, na pozemcích v majetku
města Strakonice p.č. dle KN 792/1 a 792/2, vše v k.ú. Strakonice.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ:
26018055., na provedení „Opravy komunikace ul. Hradeckého“ (oprava asfaltobetonem), na
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 792/1 a 792/2, vše v k.ú. Strakonice, za
cenu 660 840,79 Kč bez DPH, tj. za cenu 799 617,35 vč. DPH.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
4) Lávka pro pěší, Strakonice – L4, přes silnici I/22 (Katovická), tj. podjezd ev.č. 22-036a
– zadání projektu na odstranění lávky
Usnesení č. 6730/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze firmy Krušlov 2, 387 19 Čestice, IČ: 65955765 k podání nabídky na
zpracování projektu, včetně vyřízení stavebního povolení, na akci „Odstranění lávky pro pěší,
Strakonice – L4, přes silnici I/22 (Katovická), tj. podjezdu ev.č. 22-036a“.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou Krušlov 2, 387 19 Čestice, IČ: 65955765, na
zpracování projektu, včetně vyřízení stavebního povolení, na akci „Odstranění lávky pro pěší,
Strakonice – L4, přes silnici I/22 (Katovická), tj. podjezdu ev.č. 22-036a“, za cenu 312.000,00
Kč bez DPH, tj. za cenu 377.520,00 vč. DPH.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy
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5) Stavba: Dům kultury Strakonice – I. etapa – dodatek č. 2
Usnesení č. 6731/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2019 - 00115 na realizaci stavby „Dům kultury
Strakonice – I. etapa“ mezi městem Strakonice a společností KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01
Písek, IČ: 46683046, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:
navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: - ÚT v přísálí (2. NP) a na balkóně (3. NP) – po
odkrytí konstrukcí nutná výměna rozvodů a radiátorů (ZL 09), akustický podhled stropu
multifunkčního sálu, podhledy barů v 1. NP, 2. NP - po odkrytí podhledu stávajícího
železobetonového trámového „bedničkového“ stropu bylo ze strany GP doporučeno, ve vazbě
na odkryté konstrukce, použít jiný akustický podhled s lepšími užitnými vlastnostmi a
akustickými parametry, požární dveře – aktualizace dle zpracované požární zprávy, obklad stěn
na sociálních zařízeních – po dohodě s objednatelem a provozovatelem bylo přistoupeno k
záměně původně navržených omyvatelných nátěrů za keramické obklady, tato změna sebou
přinese nesrovnatelně vyšší užitné vlastnosti vzhledem na dobu užívání (obnova nátěrů) a na
náročnost údržby ve vztahu na čistotu povrchu a nároky na hygienu (snadná omyvatelnost
keramických povrchů) (ZL 10), tepelná clona u vstupu do restaurace – záměna původní dveřní
clony, která má zabránit úniku tepla z místnosti při otevření vstupních dveří za jinou, vyšších
kvalitativních vlastností (napojení na MaR, spínání v návaznosti na venkovní teplotě, úspora
energie) (ZL 11), podhled v sociálních zařízeních u restaurace a u multifunkčního sálu vzhledem k přístupu k VZT jednotkám byl zvolen jiný akustický podhled, který umožní komfortní
přístup k čištění, údržbě a popřípadě k opravě VZT rozvodů (ZL 12), o částku 479 681,23 bez
DPH, tzn. 580 414,29 Kč včetně DPH 21 %.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
6) OtavaNet s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice - Pronájem optických vláken
Usnesení č. 6732/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku městské infrastruktury - 2 ks optických vláken, v úseku
„kabelová komora Na Ohradě“ a „administrativní budova STARZ Na Křemelce 512“ v délce
cca 688 m, za podmínky, že vypůjčitel bude poskytovat pro návštěvníky zimního stadionu a
pro klub ledního hokeje HC Strakonice wifi zdarma.
7) „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ – změnový list č. 22
Usnesení č. 6733/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se změnovým listem č. 22 (Doplnění o osazení betonové konstrukce stavítek v infiltračním
kanále - změna stavítek, čela propustků – chybná položka ve výkazu výměr, změna základů
v infiltračním příkopu - chybějící zemní práce, bourání betonové desky u S1, dopočet
chybějícího betonu výustního objektu odkalení VO č. 1, doplnění prefa zákrytových desek VS4,
VS6, dopočet velikosti zákrytových desek S3, S4 a přípočet zákrytových desek S1 a S2).
II. Souhlasí
na základě změnového listu č. 22, s navýšením finančního plnění v rámci stavby:
„ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ o částku 315.558,29 Kč
bez DPH. Celková cena díla bude následně stanovena na základě předložení kompletních
změnových listů.
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III. Pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených změnových listů a dále k následnému uzavření
předmětného dodatku č. 12.
8) VRAINCO s. r. o., Váňova 500, 272 01 Kladno, ukončení nájemní smlouvy výpovědí
Usnesení č. 6734/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2019-00169, uzavřené mezi městem Strakonice a
společností VRAINCO s. r. o., Váňova 500, 272 01 Kladno, IČ 05212260, a to výpovědí.
Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet prvého dne následujícího po doručení výpovědi.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné výpovědi.
III. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8, včetně pozemku pod
markýzou, umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2
• s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 4.000 Kč měsíčně v případně uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a
energie dle poměrových měřidel,
• s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 5.600 Kč měsíčně v případě uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie
dle poměrových měřidel.
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 8 je zahrnuto užívání společného
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu
elektrické energie, vody, kdy budoucí uživatel prodejního stánku má právo toto sociální
zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.
U gastro stánku je ve výši nájmu zahnuto užívání společného sociálního zařízení
určeného pro veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12, dále náklady za spotřebu elektrické
energie, vody, kdy budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální
zařízení užívat, ale i o něj pečovat.
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st.
308 v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým
prodlužováním předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně
povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou.
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu leze ze strany pronajímatel
bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
9) ukončení nájemní smlouvy dohodou
Usnesení č. 6735/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2018-00618, uzavřené mezi městem Strakonice a panem
XX dohodou, a to k 31. říjnu 2019, za předpokladu uhrazení všech finančních závazků vůči
městu Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné dohody.
III. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního gastro stánku číslo 10, včetně pozemku pod
markýzou, umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2
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-

s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 4.000 Kč měsíčně v případně uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a
energie dle poměrových měřidel,
- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 5.600 Kč měsíčně v případě uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie
dle poměrových měřidel.
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 10 je zahrnuto užívání společného sociálního
zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie,
vody, kdy budoucí uživatel prodejního stánku má právo toto sociální zařízení užívat, ale i
povinnost o něj pečovat.
U gastro stánku je ve výši nájmu zahnuto užívání společného sociálního zařízení určeného pro
veřejnost a skladu, tj. stánku číslo 12, dále náklady za spotřebu elektrické energie, vody, kdy
budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální zařízení užívat, ale i o něj
pečovat.
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308
v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním
předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce
stanovené předmětnou smlouvou.
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu leze ze strany pronajímatel
bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
10) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. - uzavření nových nájemních smluv na
užívání nebytových prostorů v majetku města Strakonice + movitého majetku,
nacházejícího se v těchto prostorech
Usnesení č. 6736/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
skutečnost, že následující smlouvy nebyly uveřejněny v registru smluv, a proto s ohledem
na ustanovení § 7 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv platí, že došlo k jejich zrušení.
Jedná se o:
- nájemní smlouva 2018-00024 ze dne 16.4.2018 - pozemek parc.č. st. 3613 v k.ú. Strakonice,
Na Křemelce ve Strakonicích, jehož součástí je budova bez č.p., ve které se nachází nebytové
prostory o výměře 199,89 m2 zčásti v přízemí budovy, zčásti v I. NP podlaží budovy (celá
plocha NP v I. NP, část NP v přízemí ) + jedna garáž o výměře 19,4 m2 sousedící s prostorem
Rock klubu v přízemí objektu (původní nájemce p. Kocián), to vše dle přílohy č. 1 ke smlouvě.
Ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 ze dne 20.9.2018 a dodatek č. 2 ze dne 17.7.2019. Nájemné
ve výši 5.000 Kč/měsíčně + DPH.
- nájemní smlouva 2018-00025 ze dne 16.4.2018 - pozemek parc. č. st. 2177, jehož součástí je
stavba Plaveckého stadionu Strakonice čp. 305 v ulici Na Křemelce ve Strakonicích I,
v kat. území Strakonice, ve které se nachází:
a) v přízemí budovy prostor sloužící k podnikání - bufet v krytém areálu Plaveckého stadionu
Strakonice o výměře 34 m2 (dle přílohy č. 1a/ ke smlouvě) včetně movitého majetku
nacházejícího v předmětném prostoru blíže specifikovaného v příloze č. 1b/ ke smlouvě)
b) prostor sloužící k podnikání - bufet v letním areálu Plaveckého stadionu Strakonice
o výměře 100 m2 (dle přílohy č. 2a/ ke smlouvě) včetně movitého majetku nacházejícího
v předmětném prostoru blíže specifikovaného v příloze č. 2b/ ke smlouvě).
Ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 ze dne 30.5.2018. Nájemné z NP ve výši 7.600 Kč/měsíčně,
nájemné z movitého majetku ve výši 400 Kč/měsíčně + DPH.
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- nájemní smlouva 2018-00026 ze dne 16.4.2018 - pozemek parc.č. st. 3615, jehož součástí je
stavba tribuny čp. 304 ve Strakonicích I, v ulici Na Křemelce, v kat. území Strakonice, ve které
se nachází:
a) v přízemí budovy prostor o výměře 51,30 m2 sloužící k podnikání - provozování
restauračního zařízení - bufetu, dále sklad o výměře 8 m2 v zadní části tribuny, dle schématu,
který je přílohou smlouvy
b) venkovní prostor pro zřízení stánku při akcích pořádaných v areálu, tzn. část pozemku
p.č. 1224/5 k.ú. Strakonice, dle mapky, která je přílohou smlouvy.
Nájemné ve výši 2.138 Kč/měsíčně.
- nájemní smlouva 2018-00027 ze dne 16.4.2018 - pozemek parc.č. st. 1015/1, jehož součástí
je stavba Domu kultury Strakonice čp. 831 v ulici Mírová ve Strakonicích I, v kat. území
Strakonice, ve které se nachází:
a) prostory sloužící k podnikání o výměře 286,60 m2 (dle přílohy č. 1a/ smlouvy), konkrétně
se jedná o prostory restaurace s kuchyní, výčep se společným sklepem, včetně movitého
majetku, nacházejícího se v předmětných prostorech blíže specifikovaného v příloze
č. 1b/ smlouvy).
b) prostory sloužící k podnikání o výměře 41 m2 (dle přílohy č. 2a/ smlouvy), konkrétně se
jedná o prostory baru a jeho skladů, včetně movitého majetku, nacházejícího se v předmětných
prostorech, blíže specifikovaného v příloze č. 2b/ smlouvy).
Ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 ze dne 30.5.2018 a dodatek č. 2 ze dne 19.4.2019. Předmětem
dodatku č. 2 bylo zúžení předmětu nájmu o prostory baru a skladů, a s tím související snížení
nájemného. Nájemné z NP ve výši 6.300 Kč měsíčně + DPH, nájemné z movitého majetku
ve výši 685 Kč/měsíčně + DPH.
- nájemní smlouva 2018-00028 ze dne 16.4.2018 - hradní sklípek, tj. nebytová jednotka číslo
50/1 vymezená v budově č.p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. ¼
v kat. území Nové Strakonice, obec a okres Strakonice, včetně spoluvlastnických podílů
na společných částech budovy a pozemku o velikosti 324/1343.
Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání dle přílohy č. 1 ke smlouvě:
- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC, to vše
v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 164,19 m2.
- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC, to vše v 1. podzemním podlaží o celkové výměře
144,41 m2.
Dále se jedná o movitý majetek, nacházející se v předmětných prostorech blíže specifikovaný
v příloze č. 2 ke smlouvě.
Ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 ze dne 6.2.2019 a dodatek č. 2 ze dne 28.3.2019. Nájemné
z NP ve výši 3.000 Kč/měsíčně, nájemné z movitého majetku ve výši 1.000 Kč/měsíčně +
DPH.
- nájemní smlouva 2018-00029 ze dne 16.4.2018 - pozemek parc.č. st. 346, jehož součástí je
dvoupodlažní stavba „Myslivny“ čp. 272 v ul. Otavská v Novém Dražejově (část obce
Dražejov), vše v kat. území Dražejov u Strakonic. Předmětem nájmu jsou prostory sloužící
k podnikání nacházející se ve výše uvedené budově čp. 272 o celkové výměře pronajímaných
prostor 207 m2, jedná se o všechny prostory v budově s výjimkou prostor sloužících jako
knihovna a čítárna, tak jak je patrné ze situačního zákresu přiloženého v příloze č. 1/ke
smlouvě. Nájemce se zavázal, i nadále zachovat provoz knihovny, tzn. zejména respektovat a
zajistit zachování přístupu do těchto prostor a umožnit používání WC pro návštěvníky
knihovny. Nájemné ve výši 3.000 Kč/měsíčně.
II. Souhlasí
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s uzavřením nových nájemních smluv mezi městem Strakonice a společností DUDÁK –
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 68 273, se sídlem Podskalská 324, Strakonice,
jejichž předmětem budou níže uvedené nemovitosti v majetku města Strakonice a movitý
majetek, nacházející se v těchto nemovitostech, za následujících podmínek:
- pozemek parc. č. st. 2177, jehož součástí je stavba Plaveckého stadionu Strakonice čp. 305
v ulici Na Křemelce ve Strakonicích I, v kat. území Strakonice, ve které se nachází:
a) v přízemí budovy prostor sloužící k podnikání - bufet v krytém areálu Plaveckého stadionu
Strakonice o výměře 34 m2 , včetně movitého majetku nacházejícího v předmětném prostoru,
který bude blíže specifikován v příloze ke smlouvě
b) prostor sloužící k podnikání - bufet v letním areálu Plaveckého stadionu Strakonice
o výměře 100 m2 včetně movitého majetku nacházejícího v předmětném prostoru, který bude
blíže specifikován v příloze ke smlouvě
Nájemné z NP ve výši 7.600 Kč/měsíčně, nájemné z movitého majetku ve výši 400 Kč/měsíčně
+ DPH.
- pozemek parc.č. st. 3615, jehož součástí je stavba tribuny čp. 304 ve Strakonicích I, v ulici
Na Křemelce, v kat. území Strakonice, ve které se nachází:
a) v přízemí budovy prostor o výměře 51,30 m2 sloužící k podnikání - provozování
restauračního zařízení - bufetu, dále sklad o výměře 8 m2 v zadní části tribuny
b) venkovní prostor pro zřízení stánku při akcích pořádaných v areálu, tzn. část pozemku
p.č. 1224/5 k.ú. Strakonice. Nájemné ve výši 2.138 Kč/měsíčně.
- pozemek parc.č. st. 1015/1, jehož součástí je stavba Domu kultury Strakonice čp. 831 v ulici
Mírová ve Strakonicích I, v kat. území Strakonice, ve které se nachází prostory sloužící
k podnikání o výměře 286,60 m2, konkrétně se jedná o prostory restaurace s kuchyní, výčep se
společným sklepem, včetně movitého majetku, nacházejícího se v předmětných prostorech,
který bude blíže specifikován v příloze ke smlouvě.
Nájemné z NP ve výši 6.300 Kč měsíčně + DPH, nájemné z movitého majetku ve výši 685
Kč/měsíčně + DPH.
- hradní sklípek, tj. nebytová jednotka číslo 50/1 vymezená v budově č.p. 50, Zámek
ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. ¼ v kat. území Nové Strakonice, obec a okres
Strakonice, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku
o velikosti 324/1343.
Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání:
- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC, to vše
v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 164,19 m2.
- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC, to vše v 1. podzemním podlaží o celkové výměře
144,41 m2.
Dále se jedná o movitý majetek, nacházející se v předmětných prostorech, který bude blíže
specifikován v příloze ke smlouvě.
Nájemné z NP ve výši 3.000 Kč/měsíčně,
nájemné z movitého majetku ve výši
1.000 Kč/měsíčně + DPH.
- pozemek parc.č. st. 346, jehož součástí je dvoupodlažní stavba „Myslivny“ čp. 272
v ul. Otavská v Novém Dražejově (část obce Dražejov), vše v kat. území Dražejov u Strakonic.
Předmětem nájmu jsou prostory sloužící k podnikání nacházející se ve výše uvedené budově
čp. 272 o celkové výměře pronajímaných prostor 207 m2, jedná se o všechny prostory v budově
s výjimkou prostor sloužících jako knihovna a čítárna, tak jak je patrné ze situačního zákresu,
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který bude přílohou ke smlouvě. Do smlouvy bude zapracován závazek nájemce, i nadále
zachovat provoz knihovny, tzn. zejména respektovat a zajistit zachování přístupu do těchto
prostor a umožnit používání WC pro návštěvníky knihovny.
Nájemné ve výši 3.000 Kč/měsíčně.
Výše uvedené smlouvy budou uzavřeny za níže uvedených podmínek:
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 3 měsíce, v případě
podání výpovědi z důvodu neplacení nájemného je výpovědní lhůta 1 měsíc. Nemovitosti
budou využívány k účelu, k němuž byly dosud využívány, tj. bufety, restaurační zařízení,
provozování občerstvení. Nájemné je stanoveno u každého předmětu nájmu samostatně,
nájemce bude rovněž hradit služby spojené s užíváním předmětu nájmu. Ve smlouvách budou
rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za provedení změn a úprav předmětu
nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav
předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši
1.000,- Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému
opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).
Ve smlouvách bude zapracován rovněž závazek nájemce, zajišťovat drobné opravy a běžnou
údržbu předmětu smlouvy na vlastní náklady, s cílem udržovat předmět nájmu v řádném stavu
tak, aby se jeho hodnota nesnižovala, a aby po celou dobu trvání této smlouvy zůstal předmět
smlouvy alespoň ve stavu, v jakém byl nájemci předán.
U smluv, u nichž je součástí předmětu nájmu i inventář, bude zapracován závazek nájemce
součásti inventáře předané nájemci udržovat s péčí řádného hospodáře a dojde-li v důsledku
nájemcova užívání ke zničení nebo opotřebení či poškození do takové míry, že součást
inventáře nelze dále užívat, upozorňuje pronajímatel nájemce, že tato součást inventáře již
nebude pronajímatelem nahrazována. Nájemce se zaváže zajistit, aby technická zařízení
v pronajatých prostorech byla využívána pouze v souladu s návody k použití, tak, aby on, ani
jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby (podnájemci) nezpůsobili škody na majetku
pronajímatele.
Nájemce bude na základě nájemních smluv oprávněn předmět nájmu (či jeho část) poskytnout
do užívání třetím osobám.
Do nájemní smlouvy na pronájem „hradního sklípku“ budou zapracovány následující závazky
nájemce:
- při případném předání „hradního sklípku“ podnájemci je nájemce povinen zajistit při předání
majetku v kuchyni a baru hradního sklípku zároveň předání návodů k použití k předaným
zařízením,
- dále je nájemce povinen při předání „hradního sklípku“ podnájemci zajistit zaškolení
dodavatelem vzduchotechnického zařízení v pronajatém prostoru o provozu a údržbě tohoto
zařízení, zároveň předat návody k použití tohoto zařízení a k jeho údržbě.
- spolupracovat s pořadateli kulturních akcí a respektovat jejich požadavky při jejich pořádání
(zejména se jedná o požadavky MěKS, Muzea středního Pootaví a Šmidingerovy knihovny
Strakonice),
- v sezóně zajistit venkovní posezení odpovídající prostředí středověkého hradu dle projektu
schváleného Krajským úřadem JčK, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(vydání závazného stanoviska),
- respektovat styl hradu a doporučení památkové péče v případě umístění reklam, týká se
i umístění poutačů,
- zajistit zásobování podle pravidel předem dohodnutých, tzn. zajištění zásobování od západní
brány, k tomuto účelu bude nájemce využívat zapůjčený klíč od zásuvných sloupků v objektu
hradu,
- zajistit na vlastní náklady úklid prostranství přiléhajícího k pronajaté části nemovitosti,
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- neparkovat v areálu hradu, ani na vyhrazených místech, totéž platí i pro hosty hradního
sklípku, i pro TAXI službu;
- neprovozovat v prostoru hradního sklípku diskotéky,
- neumisťovat v prostorách hradního sklípku jakékoliv výherní hrací přístroje.
Do smluv bude dále doplněno výslovné prohlášení smluvních stran, ve kterém obě smluvní
strany konstatují, že předcházející smlouva uzavřená mezi stranami na užívání shodného
předmětu nájmu byla s ohledem na ustanovení § 7 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv
zrušena. Smluvní strany dále ve smlouvě prohlásí, že vzájemně poskytnutým plněním
ze zrušené smlouvy jsou mezi nimi za období do 31.10.2019 zcela vypořádány nároky
z bezdůvodného obohacení a nemají vůči sobě z důvodu zrušení smluv žádné další finanční ani
jiné nároky, s výjimkou úhrady vyúčtování nákladů za spotřebované energie a služby.
III. Souhlasí
s uzavřením souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice a společností DUDÁK –
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 68 273, se sídlem Podskalská 324, Strakonice,
ve kterém bude konstatováno, že předcházející smlouva uzavřená mezi stranami dne 16.4.2018
pod č. 2018-00024 byla s ohledem na ustanovení § 7 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv
zrušena. V prohlášení účastníci dále shodně prohlásí, že vzájemně poskytnutým plněním z výše
uvedené zrušené smlouvy jsou mezi nimi za období do 31.10.2019 zcela vypořádány nároky
z bezdůvodného obohacení a nemají vůči sobě z důvodu zrušení smluv žádné další finanční ani
jiné nároky, s výjimkou úhrady vyúčtování nákladů za spotřebované energie a služby a
s výjimkou pohledávky z titulu zhodnocení předmětu nájmu ve výši 1.038.429,68 Kč
(specifikace zhodnocení dle přílohy). Jedná se o pohledávku po započtení nároků z titulu
náhrady za užívání ze zrušených nájemních smluv a platných nájemních smluv za období do
31.10.2019 dle Dohody o započtení pohledávek č. 2018-00665 ze dne 20.9.2018, tzn. vůči
původní pohledávce ve výši 1.723.943 Kč byly započteny pohledávky ve výši 685.513,32 Kč.
IV. Souhlasí
s uzavřením dodatku k dohodě o započtení pohledávek č. 2018-00665 uzavřené dne 20.9.2018
mezi městem Strakonice a společností DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.,
ve kterém budou zohledněny výše uvedené skutečnosti vyplývající ze zrušení výše uvedených
smluv (bod I. tohoto usnesení) a uzavření nových nájemních smluv (bod II. tohoto usnesení).
V. Pověřuje
starostu města uzavřením příslušných smluv a případným doplněním dalších podmínek
nájemních smluv, a dále pak uzavřením souhlasného prohlášení.
11) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Lidická 194,
Strakonice
Usnesení č. 6737/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených nebytových prostorů v objektu bývalé
Základní školy Lidická 194, Strakonice, na pozemku p.č. st. 227 v k.ú. Strakonice:
- prostory 1 učebny o výměře 52,9 m2 ve III. nadz. podlaží objektu, WC společné s dalšími
nájemci ve III. nadz. podlaží objektu
- prostory o celkové výměře 161,70 m2 ve II. nadz. podlaží objektu, konkrétně se jedná o kabinet
o výměře 8,7 m2, přilehlou učebnu o výměře 56,9 m2, učebnu o výměře 74,9 m2 a přilehlé
sociální zařízení o výměře 21,2 m2.
12) Pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 57 v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích
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Usnesení č. 6738/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, jejímž předmětem bude
pronájem nebytových prostorů o výměře 27,38 m2 v podkroví domu čp. 57 v ul. U Sv. Markéty
ve Strakonicích, za následujících podmínek:
- pronájem za účelem využití prostorů ke zřízení malířského ateliéru, nájemné ve výši 16.800
Kč/ročně + služby spojené s nájmem NP, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě neplacení nájemného bude výpovědní lhůta 1 měsíc.
Provedení případných úprav pronajatých prostorů bude nájemce konzultovat s investičním
technikem města, ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč
za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení),
dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé
porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení
nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním
předmětu nájmu).
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné nájemní smlouvy.
13) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města
Strakonice p.č. dle KN p.č. 778/5 v k.ú. Strakonice.
Žadatel: Nemocnice Strakonice, Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod.
14) žádost o umístění okapového svodu a jeho vyústění na pozemek ve vlastnictví města
Strakonice
Usnesení č. 6739/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
z titulu majitele pozemku p.č. 1073/1 v k.ú. Modlešovice a v souvislosti s rekonstrukcí stavby
stodoly umístěné na pozemku p.č. st. 35 v k.ú. Modlešovice s umístěním okapového svodu a
jeho vyústěním na předmětný pozemek p.č. 1073/1 v k.ú. Modlešovice
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.
15) Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla: „Bezpečnostní opatření Lidická
ulice – VO, Strakonice“
Usnesení č. 6740/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele díla ,,Bezpečnostní opatření
Lidická ulice – VO, Strakonice“.
Pořadí firem:
1. UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice: 472.507,55 Kč
bez DPH
2. ELEKTROMONTÁŽE Blatná, spol. s r.o., Ve Škalí 623, 388 01 Blatná: 496.126,57 Kč
bez DPH
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy s uchazečem UNIELEKTRO, s. r. o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice,
IČ 47239514, na zhotovení díla: „Bezpečnostní opatření Lidická ulice – VO, Strakonice“ za
cenu: 472.507,55 Kč bez DPH, termín realizace do 10.12.2019.
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III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
16) Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadiónu z plaveckého stadiónu – zadání
studie
Usnesení č. 6741/2019 (136/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zpracováním Studie proveditelnosti zásobování teplem zimního stadiónu z plaveckého
stadiónu, přičemž obsahem této studie bude:
- stanovení potřeb tepla pro ZS a přilehlé objekty
- návrh technologie pro VS pára /voda v PS, technologie voda/voda v ZS a teplovodní
přípojka pro ZS
- odhad nákladů na realizaci
Zpracovatelem studie bude společnost AF- Consult Czech Republic s.r.o., Magistrů 1275/13,
140 00 Praha 4, IČ 45306605, celková cena díla je 167.000 Kč bez DPH, termín dodání do
31.1.2020.
3. ŽP
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek a Ing. Klimešová.
• Změna způsobu účtování společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. za dodané plastové a
papírové odpady na dotřiďovací linku Vydlaby
Usnesení č. 6742/2019 (136/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
změnu způsobu účtování společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o., od 1.1.2020 bude cena za t
předaných plastů a předaných papírů na dotřiďovací linku Vydlaby 0,- Kč.
• Darovací smlouva mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem Strakonice
Usnesení č. 6743/2019 (136/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru v celkové hodnotě 200.000,- Kč od společnosti ODPADY PÍSEK
s.r.o. a s uzavřením Darovací smlouvy mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem
Strakonice
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné darovací smlouvy a ukládá odboru ŽP uveřejnit tuto
smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb. do registru smluv.
• Objednávky OŽP za září 2019
Usnesení č. 6744/2019 (136/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru životního prostředí za září 2019.
• Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2018
Usnesení č. 6745/2019 (136/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
stránka 36 (celkem 47)

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Strakonice za rok 2018
•

Smlouva o zřízení služebnosti v rámci projektu „Zpracování digitálního
povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP
Strakonice“
Usnesení č. 6746/2019 (136/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Strakonice a Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
II. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy
• Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Usnesení č. 6747/2019 (136/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 86-SZ-088, mezi Nadací
Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno 4, jako poskytovatelem a Městem Strakonice,
Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 251 810, jako příjemcem, jejímž předmětem je příspěvek ve
výši 20 000,- Kč k úhradě části nákladů spojených s pořízením a s výsadbou zeleně -polokmenů
původních odrůd ovocných dřevin - na schválený projekt s názvem „Zahradou poznání“
v lokalitě Starý Dražejov.
II. Pověřuje
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.
4. Živnostenský úřad
• Dohoda o ukončení databázové aplikace IS ŽU (Informační servis živnostenského
úřadu)
Usnesení č. 6748/2019 (136/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
S ukončením smlouvy „Informační servis živnostenského úřadu“ dohodou ke dni 31.12. 2019.
II. Pověřuje
Starostu města podpisem předmětné smlouvy.
5. Odbor rozvoje
• Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019
Usnesení č. 6749/2019 (136/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019
6. Sociální odbor
• Přidělení bytu
Usnesení č. 6750/2019 (136/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky č. C15 o velikosti 1+1 a výměře 42,70 m2 panu XX, přičemž
smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického
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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.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
• Přidělení bytu
Usnesení č. 6751/2019 (136/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky č. B23 o velikosti 1+0 a výměře 32,97 m2 paní 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 31,17
m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89 Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné
pro bytovou jednotku č. B23.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
• Dotace – I MY, o.p.s, Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav
Usnesení č. 6752/2019 (136/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace I MY, o.p.s., Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01 Soběslav ve výši 10.000
Kč na poskytování terénních služeb rané péče, které jsou poskytovány rodinám dětí
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra,
opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 let ve Strakonicích – 4 rodiny, mzdové
náklady a provozní náklady související s poskytováním sociální služby Raná péče. Žadatelem
požadovanou dotaci ve výši 30.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu omezených
finančních prostředků v období rozpočtového provizoria.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Dr. Edvarda Beneše 286/5, 392 01
Soběslav ve výši 10.000 Kč na poskytování terénních služeb rané péče, které jsou poskytovány
rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, s poruchami autistického
spektra, opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 let ve Strakonicích – 4 rodiny,
mzdové náklady a provozní náklady související s poskytováním sociální služby Raná péče
v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Dr. Edvarda
Beneše 286/5, 392 01 Soběslav.
•

Dotace – Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Územní sdružení Strakonice,
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
Usnesení č. 6753/2019 (136/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
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s poskytnutím dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Územní sdružení Strakonice,
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 28.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na elektrickou
energii, vodu, topení a plyn v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny kompenzačních
pomůcek územního sdružení ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů
pracovníka půjčovny.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.,
Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 28.000 Kč na částečnou
úhradu nákladů na elektrickou energii, vodu, topení a plyn v části budovy Stavbařů 213
v místnosti půjčovny kompenzačních pomůcek územního sdružení ve Strakonicích a částečnou
úhradu mzdových nákladů pracovníka půjčovny v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace dotace Sdružení zdravotně
postižených v ČR, z.s., Územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
•

Dotace – Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386
01 Strakonice
Usnesení č. 6754/2019 (136/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386
01 Strakonice ve výši 5.000 Kč na kancelářské potřeby, poštovné, barva do tiskárny, zdravotní
potřeby, proužky do glukometru, proužky na měření cholesterolu, lancety a pomůcky
používané při cvičení na rekondičně edukačních pobytech se zdravotním zaměřením.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice,
Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice ve výši 5.000 Kč na kancelářské potřeby, poštovné,
barva do tiskárny, zdravotní potřeby, proužky do glukometru, proužky na měření cholesterolu,
lancety a pomůcky používané při cvičení na rekondičně edukačních pobytech se zdravotním
zaměřením v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Svazu diabetiků ČR, pobočný
spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice
7. Odbor školství a CR
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková.
• Individuální dotace – Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z. s.
Usnesení č. 6755/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Sportovnímu klubu JUDO 1990 Strakonice, z. s., Mlýnská
1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na úhradu nájemného v tělocvičně ZŠ Dukelská pro
mládež v roce 2019 ve výši 21 280 Kč.
II. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Sportovnímu klubu JUDO 1990 Strakonice, z. s., Mlýnská
1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na zajištění nákladů pro účast na závodech, cestovné,
startovné a nocležné pro mládež ve výši 15 000 Kč. Dotace nesmí být použita na úhradu
občerstvení.
III. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění.
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IV. Pověřuje
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.
• Individuální dotace – Pošumavská dudácká muzika, spolek
Usnesení č. 6756/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Pošumavské dudácké muzice, spolek, Luční 455, 386 01
Strakonice, IČO 48223077 na pokrytí části nákladů spojených s vylisování CD a vytištěním
bookletu k CD ve výši 15 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
• Individuální dotace – Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice
Usnesení č. 6757/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Strakonice, Mikoláše
Alše 779, IČO 70501297 na zajištění 5. ročníku vánočního turnaje v kuželkách ve výši 2 000
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.
•

Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ
Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 6758/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2019/2020 v MŠ
Strakonice, Lidická 625 v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a v odloučeném
pracovišti MŠ Školní v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3 třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že
zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví.
• Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice
Usnesení č. 6759/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
udělení odměn za 2. pololetí školního roku 2018/2019 ředitelům základních a mateřských škol
zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou
usnesení RM uloženou na odboru školství a CR.
II. Ukládá
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení.
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• Individuální dotace – Prácheňský soubor písní a tanců, z. s.
Usnesení č. 6760/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Prácheňskému souboru písní a tanců Strakonice, z. s.,
Mírová 932, 386 01 Strakonice, IČO 60650427 na zajištění koncertu a společenského večera
dne 30. 11. 2019 u příležitosti 70. výročí vzniku Prácheňského souboru 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.
• Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s., doprava mládeže
Usnesení č. 6761/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01
Strakonice, IČ 22890947 na dopravu mládežnických družstev ve výši 50 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
• Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s., nájemné v tělocvičnách
Usnesení č. 6762/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01
Strakonice, IČ 22890947 na úhradu nájemného ZŠ Povážská a ZŠ F. L. Čelakovského ve výši
50 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
• Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s., podpora dospělých
Usnesení č. 6763/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01
Strakonice, IČ 22890947 na úhradu nájemného sportovišť týmu dospělých 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 – Institut poradenské psychologie z. s.
Usnesení č. 6764/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Institutu poradenské psychologie z. s., Stavbařů 211, 386 01
Strakonice, IČO 65956800 v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského za období září až prosinec 2019
pro všeobecný pohybový rozvoj dětí ve výši 4 500 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
• Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – červenec-září 2019
Usnesení č. 6765/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.7.-30.9.
2019.
• Individuální dotace – Nadační fond GAUDEAMUS
Usnesení č. 6766/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, Nerudova 2283/7, 350
02 Cheb, IČO 25228633 na zajištění 27. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České a
Slovenské republiky v Chebu ve výši 5 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 – Zpravodaj města Strakonice
Usnesení č. 6767/2019 (136/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385 uzavřené dne 25. 9. 2015 se
společností Regionální vydavatelství, s. r. o., jehož předmětem je změna sídla zpracovatele a
otištění volební inzerce ve Zpravodaji města Strakonice ve vydání prosinec 2019
II. Pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2015-00385.
• Výplata žákovských prospěchových stipendií v hotovosti
Usnesení č. 6768/2019 (136/6a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
z důvodů zvláštního zřetele hodných s výplatou žákovských prospěchových stipendií
v hotovosti žákům č. 39 a 41 dle seznamu „Největší zlepšení prospěchu 2018/19“ pro výplatu
žákovských prospěchových stipendií.
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•

Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ
Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 6769/2019 (136/6a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2019/2020 v MŠ
Strakonice, Lidická 625 v odloučeném pracovišti MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě na
25 dětí, za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
• Individuální dotace – Aeroklub Strakonice, z. s.
Usnesení č. 6770/2019 (136/6a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01
Strakonice, IČO 00745645 na zajištění akce Drakiáda aneb my létáme, i když počasí je na draka
dne 13. října 2019 ve výši 3 000 Kč. Dotace nesmí být použita na úhradu občerstvení.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.
• Jmenování člena školské rady při Základní škole Strakonice, Dukelská 166
Usnesení č. 6771/2019 (136/6b)
Rada města po projednání
I. Jmenuje za zřizovatele
pana XX členem školské rady při Základní škole Strakonice, Dukelská 166.
8. Starosta
• Smlouva o poskytování právních služeb se společností PARALLAX LEGAL
advokátní kancelář, s.r.o., udělení plné moci
Usnesení č. 6772/2019 (136/7)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení č. 6161/2019 ze dne 15.5.2019 ve věci uzavření smlouvy o poskytování právních
služeb se společností PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.
II. Souhlasí
s udělením plné moci panu XX společníku a jednateli společnosti PARALLAX LEGAL
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, IČ 27134482,
k zastupování města Strakonice ve všech věcech souvisejících s odvoláním pana XX z funkce
tajemníka Městského úřadu Strakonice a zánikem či trváním pracovněprávního vztahu mezi
městem Strakonice a p. XX a to včetně zastupování ve správních či soudních řízeních, které se
dané věci týkají.
III. Pověřuje
starostu města podpisem plné moci dle bodu II tohoto usnesení.
•

TJ Dražejov – vyjádření k žádosti o dotaci na stavbu sportovních kabin
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Usnesení č. 6773/2019 (136/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti s žádostí o dotaci na projekt „Šatny a zázemí sportoviště Na Virtě“ se zasláním
následujícího vyjádření TJ Dražejov:
Město Strakonice plně podporuje tuto investici v oblasti rozvoje sportovních aktivit ve
Strakonicích a vnímá tento investiční projekt jako důležitý prvek rozvoje sportu a
společenského vyžití v příměstských oblastech Dražejov a Střela. Město Strakonice je
připraveno pomoci investorovi (Tělovýchovná jednota Dražejov), při hledání zajištění dalších
finančních prostředků potřebných k dofinancování projektu mimo zdroje této investiční dotace.
Odůvodnění kladného vyjádření:
Tělovýchovná jednota Dražejov dlouhodobě kvalitně pracuje s mládeží v oblasti
sportovních aktivit, fotbalová mužstva dospělých aktivně a dobře reprezentují místní
tělovýchovnou jednotu.
Sportovní areál „Na Virtě“ slouží pro osady Dražejov a Střela jako přirozené centrum
sportovních a společenských akcí místních zájmových spolků a obyvatel.
Sportoviště je často využíváno základními školami k výuce mimo areál školy v oblasti
sportu a zájmového využití.
Sportovní areál „Na Virtě“ je provozován jako bezplatné, veřejně přístupné sportoviště
pro děti a mládež.
Stávající sportovní kabiny nevyhovují provozně počtu družstev, druhu hraných soutěží,
hygienickým podmínkám a kulturní úrovni.
Stávající stav šaten je předmětem oprávněné kritiky občanů i sportovců.
Navrhovaný stav rekonstrukce je navržen úsporně, ale zároveň, aby odpovídal
schváleným podmínkám pro sportovní přípravu a soutěže a přitom objekt sloužil i pro potřeby
společenských akcí konaných v areálu sportoviště.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného vyjádření.
•

Armádní sportovní klub Strakonice, z.s., Školní 41, 386 01 Strakonice - žádost o
bezplatné poskytnutí prostor a služeb pro konání 21. plesu 25. plrb. dne 15.2.2020
v MěDK
Usnesení č. 6774/2019 (136/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s bezplatným poskytnutím prostor MěDK Armádnímu sportovnímu klubu Strakonice, z.s. pro
konání 21. plesu 25. plrb. dne 15.2.2020 včetně bezplatného poskytnutí souvisejících služeb.
II. Ukládá
MěKS Strakonice uzavřít s Armádním sportovním klubem Strakonice, z.s. příslušnou smlouvu
dle bodu I.
•

Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice – žádost o umístění
výstavy na téma 100. výročí založení fa Sítos na II. nádvoří Strakonického hradu
Usnesení č. 6775/2019 (136/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s umístěním výstavy na téma 100. výročí založení fa Sítos na II. nádvoří Strakonického hradu
(prostor pod hodinami) po dobu cca 1 měsíce od schválení tohoto usnesení Radou města
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Strakonice za podmínek, že veškeré provozní náklady spojené s konáním akce si uhradí
provozovatel výstavy nebo žadatel tj. Muzeum středního Pootaví Strakonice, městu Strakonice
nevzniknou žádné finanční náklady v souvislosti s výše uvedenou výstavou a nebude omezen
průjezd na III. nádvoří Strakonického hradu.
II. Ukládá
MěKS Strakonice uzavřít s Muzeem středního Pootaví Strakonice příslušnou smlouvu dle bodu
I.
•

FBc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice – žádost o
dofinancování projektu „Novostavba florbalové haly“na p.č.441/1 a 396/2 v k.ú.
Strakonice
Usnesení č. 6776/2019 (136/7)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost FBc Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice týkající se dofinancování
projektu „Novostavba florbalové haly“ umístěné na p.č.441/1 a 396/2 v k.ú. Strakonice.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s finanční podporou ze strany města Strakonice s tím, že konkrétní výše této finanční
podpory bude stanovena v závislosti na celkových nákladech po získání dotace vztahující se
k dofinancování projektu „Novostavba florbalové haly“.
9. OIP
• Rámcová kupní smlouva na nákup ochranných pomůcek a oděvů
Usnesení č. 6777/2019 (136/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Rámcové kupní smlouvy mezi panem XX a městem Strakonice, Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice, jejímž předmětem je nákup ochranných pomůcek a oděvů
II. Pověřuje
starostu podpisem Rámcové kupní smlouvy v předloženém znění
• Seznam objednávek
Usnesení č. 6778/2019 (136/8)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za září 2019
10. Technické služby Strakonice s.r.o.
• Odepsání pohledávky
Usnesení č. 6779/2019 (136/9)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
odepsat pohledávku ve výši 12 292,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa
bytového hospodářství, jako nevymožitelnou.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní
evidence.
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• Odepsání pohledávky
Usnesení č. 6780/2019 (136/9)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
odepsat pohledávku ve výši 2 671,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového
hospodářství, jako nevymožitelnou.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní
evidence.
• Odepsání pohledávky
Usnesení č. 6781/2019 (136/9)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
odepsat pohledávku ve výši 1 979,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového
hospodářství, jako nevymožitelnou.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní
evidence.
10. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s.
• Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 386
01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti valné
hromady.
Jediným akcionářem společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260
68 273, se sídlem Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 01, zapsané v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1343 je město
Strakonice IČ 002 51 810, se sídlem Strakonice, Velké náměstí 2, PSČ 386 01.
Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích působnost
nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. Jediným společníkem se
rozumí v případě akciové společnosti jediný akcionář. Podle ustanovení § 102 odst. 2, písm. c)
zákona 128/200 Sb. o obcích je radě obce vyhrazeno rozhodovat ve věcech obce jako jediného
společníka obchodní společnosti.
Usnesení č. 6782/2019
Rada města Strakonice v působnosti valné hromady dle § 12 odst. 1 zákona 90/2012 Sb o
obchodních korporacích a v souladu s § 102 odst. 2, písm. c) zákona 128/200 Sb. o obcích, jako
jediný akcionář společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 68 273:
I. Určila
na období hospodářského roku 2019 jako auditora společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar
Strakonice, a.s., IČ 260 68 273, společnost AUDIT 99,s.r.o., IČ 260 15 048 se sídlem U Poráků
511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.
II. Pověřuje
ředitele společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. uzavřením smlouvy o
provedení ověření roční účetní závěrky za období roku 2019 se společností AUDIT 99,s.r.o.,
IČ 260 15 048 se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.
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11. FK Junior Strakonice, z.s., Na Křemelce 304, 38601 Strakonice – žádost o poskytnutí
dotace
Usnesení č. 6783/2019
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace FK Junior, z.s., Na Křemelce 304, 38601 Strakonice za
účelem dofinancování spoluúčasti pro grant „Výzva V5 sport, investice 2020 pro SK a TJ“ na
rekonstrukci fotbalového hřiště na Křemelce ve výši 50 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.

Jednání rady města ukončil místostarosta v 16:30 hodin.

Datum pořízení zápisu: 17.10.2019
Zapsala: Eva Mácková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města

Josef Štrébl v.r.
místostarosta města

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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