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Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů 

Z á p i s 

ze 139. schůze Rady města Strakonice 

konané 11. prosince 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

Přítomni:      7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta  

  Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Omluveni:     
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                             Usnesení č. 6904/2019 – č. 6958/2019   

2. Finanční odbor  

 Pravidla rozpočtového provizoria města Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 6959/2019   

 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 

                                                                                    Usnesení č. 6960/2019   

 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2021 - 2022 

                                                                                    Usnesení č. 6961/2019   

 Odpisové plány příspěvkových organizací města  

                                                                                    Usnesení č. 6962/2019   

 Přehled přijatých dotací srpen – listopad 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6963/2019   

 STARZ - změna rozpočtu na rok 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6964/2019   

 ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – použití IF 

                                                                                    Usnesení č. 6965/2019   

 Dodatek č.3 ke zřizovací listině ZŠ Povážská Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 6966/2019   

 PO STARZ – upravený rozpočet – změna usnesení  
                                                                                    Usnesení č. 6967/2019   

3. Odbor školství a CR  

 Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 
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Strakonice od 1. ledna 2020 

                                                                                    Usnesení č. 6968/2019   

 ZŠ F. L. Čelakovského a MŠ Strakonice,  Lidická 625 – odepsání pohledávek  

                                                                                    Usnesení č. 6969/2019   

 Osobní příplatek ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice 

                                                                                    Usnesení č. 6970/2019   

 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

                                                                                    Usnesení č. 6971/2019   

 Zápis z komise pro kulturu 

                                                                                    Usnesení č. 6972/2019   

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – říjen/listopad 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6973/2019   

 

 Zápis kroniky města Strakonice za rok 2018 

                                                                                    Usnesení č. 6974/2019   

4. Tajemník   

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pololetí 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6975/2019   

5. ŽP   

 Smlouva o vypořádání závazku z důvodu neuveřejnění v registru smluv 

                                                                                    Usnesení č. 6976/2019   

 Objednávky OŽP za listopad 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6977/2019   

6. OIP  

 Pořízení 2 ks barevného multifunkčního stroje Konica Minolta Bh C250i pro pokladnu 

a podatelnu a na odbor majetkový 

                                                                                    Usnesení č. 6978/2019   

 Objednávky odboru informatiky a provozu 

                                                                                    Usnesení č. 6979/2019   

7. Odbor dopravy  

 Zápis z 30. jednání dopravní komise města Strakonice dne 26.11.2019  

                                                                                    Usnesení č. 6980/2019   

 Přístřešky na autobusové zastávce v ulici Na Ohradě a v Jezárkách 

                                                                                    Usnesení č. 6981/2019   

 Umístění světly řízeného přechodu pro chodce přes silnici III/13911 směrem k obchodní 

zóně (přes čtyřpruh za Kauflandem) 

                                                                                    Usnesení č. 6982/2019   

 Nástupní a výstupní plocha před školou ZŠ Poděbradova 

                                                                                    Usnesení č. 6983/2019   

8. Odbor rozvoje  

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 

                                                                                    Usnesení č. 6984/2019   

9. MěÚSS 

 Přijetí daru 

                                                                                    Usnesení č. 6985/2019   

10. Starosta  

 Okresní soud Strakonice - určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

                                                                                    Usnesení č. 6986/2019   
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11. MP 

 Smlouva o poskytování právních služeb 

                                                                                    Usnesení č. 6987/2019   

12. Odbor školství a CR  

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Holečkova 413 – žádost 

o souhlas s přijetím finančního daru 

                                                                                    Usnesení č. 6988/2019   

 

139. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 13:30 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6904/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021, o 

velikosti 2+1 a výměře 75,44 m2 s paní XX, a to ke dni 29.2.2020. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody.  
 

2) žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6905/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy domě č.p. 774, ul. Mírová, Strakonice, o velikosti 

1+0 a výměře 40,63 m2 s paní XX, a to ke dni 31.1.2020. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody.  
 

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

Strakonice p.č. dle KN 679/34 a 679/21, vše v k.ú. Nové Strakonice. 
Žadatel: ZNAKON REALITY S.R.O., č.p. 44, 386 01 Sousedovice 
Usnesení č. 6906/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se zřízením nové plynovodní přípojky pro Polyfunkční objekt „Na Ohradě“ 

ve  Strakonicích na pozemku p.č. 1359 v k.ú. Nové Strakonice s uložením plynovodní přípojky 

do pozemků v majetku města Strakonice 679/34 a 679/21, vše v k.ú. Nové Strakonice, dle 

sazebníku. Souhlas je podmíněn tím, že přípojka plynu je určena pouze pro případné další 

plynové spotřebiče v objektu – zejména plynové sporáky a to po dobu min. 10-ti let. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

s projektovou přípravou stavby: „Střela – úprava venk. vedení NN, č.p. 26“  

Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
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V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 6907/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro osazení nového betonového sloupu 

elektrického vedení na pozemek v majetku města Strakonice p.č. 598/1 v k.ú. Střela 

v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Střela – úprava venk. vedení NN, č.p. 26“ dle 

sazebníku. 

Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice novým betonovým sloupem elektrického 

vedení bude vymezen geometrickým plánem, jenž je nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 

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

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – 2x OM u ČZ 593/31 - 12“  

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

V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 6908/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemků 

v majetku města Strakonice p.č. 714/4 a 598/1, vše v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby „Strakonice – 2x OM u ČZ 593/31 - 12“ dle sazebníku.  

Délka uložení zemního kabelu NN v pozemcích v majetku města Strakonice bude stanovena 

geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva  odpovídajícího 

věcnému břemenu. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 

6) THOWT s. r. o., Na Stráži 222, Strakonice– žádost o ukončení nájemní smlouvy 

dohodou 

Usnesení č. 6909/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy číslo 02-191, uzavřené mezi městem Strakonice a společností 

THOWT s. r. o., dříve Velké náměstí 222, Strakonice, nyní Na Stráží 222, Strakonice,  IČ 

46680217,  a to dohodou k 31. prosinci 2019.  

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy bude uzavřena s tím, že vybudovaný bezbariérový vstup 

nájemcem, na části pozemku p.č. 239/46 v k.ú. Strakonice, sloužící pro vstup do nebytového 

prostoru v čp. 1253, ulice Spojařů, Strakonice, bude ponechán bez jakékoliv náhrady nájemci,  

na předmětu nájmu.  

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětné dohody.  
 

7) Uzavření darovací smlouvy se spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 

260 68 273, se sídlem Podskalská 324, Strakonice 



Stránka 5 (celkem 32) 
 

Usnesení č. 6910/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar 

Strakonice, a.s., IČ 260 68 273, se sídlem Podskalská 324, Strakonice, jejímž předmětem bude 

darování níže uvedených 4 ks počítačů vyřazených na MÚ Strakonice: 

INV.Č. Položka Pořízeno Pořizovací cena 

28/0/6375 
PC IBM ThinkCentre – Intel Core2Duo 2.13GHz, 4GB 

RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7 Prof x64 OEM 
12/2012 5 929,22 

28/0/6388 
PC IBM ThinkCentre – Intel Core2Duo 2.13GHz, 4GB 

RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7 Prof x64 OEM 
12/2012 5 929,22 

28/0/6390 
PC IBM ThinkCentre – Intel Core2Duo 2.13GHz, 4GB 

RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7 Prof x64 OEM 
12/2012 5 929,20 

28/0/6391 
PC IBM ThinkCentre – Intel Core2Duo 2.13GHz, 4GB 

RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7 Prof x64 OEM 
12/2012 5 929,30 

II. Pověřuje   

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

8) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice v roce 2020 

Usnesení č. 6911/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 

s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 

usnesením Rady města Strakonice č. 2772/2016 ze dne 16.11.2016, na provádění pěstebních 

prací v lesích města Strakonice, v roce 2020, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, 

těmto zájemcům: 

1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 620 63 669 

               korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice  

 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706 

 3. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 260 60 701 

 4. MH, Novosedly 145, 387 16, IČ: 60652098 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění pěstebních prací v lesích města 

Strakonice v roce 2020.  

III. Jmenuje 

členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  

 1. předseda Josef Štrébl 

 2. člen Ing. Jana Narovcová 

 3. člen Ing. Anna Sekyrová  

 4. člen Ing. Roman Nejdl 

 5. člen Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

 1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 

 2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 

 4. náhradník Ing. Miroslav Šobr 

 5. náhradník Ing. Petr Zdeněk 

IV. Ukládá 
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vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 

nabídky.  

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky. 
 

9) Dodatek ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku    

Usnesení č. 6912/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 20 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku uzavřené dne 

26.10.2005 mezi městem Strakonice a společností Technické služby Strakonice s.r.o, IČ 

25156888, se sídlem Raisova 274, Strakonice, ve kterém vedle změny výše nájemného dle 

usnesení rady města č 6896/2019 (138/9a) bude uvedeno i následující ustanovení: 

„Smluvní strany se tímto zavazují k neprodlenému zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, 

a to společně s původní smlouvou a všech dalších dosud uzavřených dodatků. Smlouva, včetně 

všech dodatků, bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními 

předpisy.  

Smluvní strany konstatují, že po účinnosti zákona o registru smluv tj. po 1.7.2016 uzavřely 

dodatky č. 16 až 19-1 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice, 

které dosud nebyly zveřejněny v registru smluv. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z předmětných dodatků, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly 

s vědomím závaznosti uzavřených dodatků, a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně 

ujednaly, tak nyní  souhlasně prohlašují a ujednávají, že obsah vzájemných práv a povinností 

je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy ve znění všech dosud 

uzavřených dodatků.  

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 

smlouvy a všech dosud uzavřených dodatků považují za dohodnutá řádná  plnění a tudíž 

v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní 

straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.“ 

II. Pověřuje  

starostu města uzavřením a podpisem předmětného dodatku. 
 

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

s projektovou přípravou stavby: „Č. 001030054526, Strakonice – kNN, parc.č. 582/13“  

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

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

Usnesení č. 6913/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení kabelového vedení NN do pozemku 

v majetku města Strakonice p.č. 714/5 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou 

přípravou stavby „Č. 001030054526, Strakonice – kNN, parc.č. 582/13“ dle sazebníku. 

Délka uložení zemního kabelu NN v pozemcích v majetku města Strakonice bude stanovena 

geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva  odpovídajícího 

věcnému břemenu. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
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11) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

v souvislosti se stavbou: „Nový Dražejov – kabel NN“  

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

Budějovice 

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

Usnesení č. 6914/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení 

energetického zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 200/18 a 604/1 v k.ú. 

Střela, v souvislosti se stavbou „Nový Dražejov – kabel NN“, za částku 10.000,- Kč + DPH. 

Délka uložení zemního kabelu NN v pozemcích v majetku města Strakonice bude stanovena 

geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva  odpovídajícího 

věcnému břemenu. 

II. Pověřuje 

starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

Projednání bodu č.12 se zúčastnil Ing. Brůžek. 

12) žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 6915/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku  p.č. 1371/135 a p.č. 1371/64 o přibližné 

výměře cca 300 m2  vše v k.ú. Strakonice. 
 

13) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 6916/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

2+1 a výměře 69,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31.ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

II. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

III. Souhlasí 

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

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

bytu do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

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

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

bytu do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.021,- Kč/měsíc (dotace). 

V. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o velikosti 

3+1 a výměře 78,70 m2 s žadatelem, týkajícím se prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2020. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2019. V případě, že 

žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude mu smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

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

VI. Souhlasí 

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

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

bytu do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

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

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

bytu do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

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 bytovou jednotku 004, o velikosti 2+1 a 

výměře 61,70 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2019. 

V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.567,- Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A13, o velikosti 

2+1 a výměře 62,90 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

Nájemné 2.848,- Kč/měsíc (dotace). 

X. Souhlasí  

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

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

bytu do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 
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25.12.2019. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XI. Souhlasí 

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

výměře 71,00 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. 

března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2019. 

V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude jim 

nájemní smlouva prodloužena.  

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

XII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 021, o velikosti 

2+1 a výměře 55,74 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.258,- Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o velikosti 

2+1 a výměře 65,90 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XIV. Souhlasí  

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

3+1 a výměře 74,60 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XV. Souhlasí 

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

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

bytu do 31.ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018, o velikosti 

1+1 a výměře 37,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 53,49 Kč/m2, tj. celkem 1.883,- Kč/měsíc. 
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XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o velikosti 

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

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XVIII. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 66,60 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.814,- Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  

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

2+1 a výměře 76,46 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 4.588,- Kč/měsíc. 

XX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B41, o velikosti 

2+1 a výměře 85,14 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné celkem 3.813,- Kč/měsíc (dotace). 

XXI. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31.ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXII. Souhlasí 

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 31.ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XXIII. Souhlasí  

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002 o velikosti 1+1 a 

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

31. prosince 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 60,- Kč/m2, tj. celkem 3.243,- Kč/měsíc. 
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XXIV. 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 žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30.června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatel neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude 

mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXV. Souhlasí  

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s žadateli, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 

do 31. ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelé neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXVI. Souhlasí  

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

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

31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 011 o velikosti 1+0 a 

výměře 32,37 m2 s žadatelem, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2019. 

V případě, že žadatel, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude mu 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 1.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o velikosti 

2+kk a výměře 59,83 s žadateli, Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu do 31. března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec 

do 25.12.2019. V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 3.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016 o velikosti 

2+1 a výměře 63,50 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 

bytu do 30.června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.417,- Kč (dotace)  

XXX. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 024, o velikosti 

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

bytu do 31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 
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25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.388,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 s žadatelkou, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 

31.ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2019. 

V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude jí 

smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí 

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

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

do 31.ledna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelé, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIII. Souhlasí  

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

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

bytu do 31.března 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 

25.12.2019. V případě, že žadatelka, neuhradí nájemné za  měsíc prosinec do 25.12.2019, 

nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Pověřuje   

starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

14) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6917/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

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, týkající se prodloužení nájmu bytu o jeden měsíc.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

15) prodloužení smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6918/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

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

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

do 31.3.2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2019. V 

případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2019, nebude mu smlouva 

o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 4.670,- Kč/měsíc (dotace). 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětného dodatku 
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16) prodloužení smlouvy o nájmu bytu  

Usnesení č. 6919/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

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

2+kk a výměře 68,10 m2 s žadatelkou, týkající se prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc.  

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni 

ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

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

rok 2020 

Usnesení č. 6920/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 

s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 

usnesením Rady města Strakonice č. 2772/2016 ze dne 16.11.2016, na provádění těžby a 

přibližování dřeva v lesích města Strakonice, v roce 2020, za podmínek a v rozsahu uvedeném 

ve výzvě těmto zájemcům: 

           1. CHANA – DW, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 620 63 669 

               korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice  

 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706 

 3. Wotan Forest, a.s., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 260 60 701 

 4. MH, Novosedly 145, 387 16, IČ: 60652098 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 

neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění těžby a přibližování dřeva 

v lesích města Strakonice v roce 2020.  

III. Jmenuje 

členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  

 1. předseda Josef Štrébl 

 2. člen Ing. Jana Narovcová 

 3. člen Ing. Anna Sekyrová  

 4. člen Ing. Roman Nejdl 

 5. člen Ing. Oldřich Švehla 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

 1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 

 2. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 

 4. náhradník Ing. Miroslav Šobr 

 5. náhradník Ing. Petr Zdeněk 

IV. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 

nabídky.  

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s administrací této veřejné zakázky. 
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18) Žádost o vybudování chodníku u místní komunikace Radomyšlská ve Strakonicích 

Usnesení č. 6921/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru zadat vypracování studie, která bude řešit umístění chodníku od 

křižovatky ulic Radomyšlská a Jiráskova po autobusovou zastávku v ul. Radomyšlská, která se 

nachází pod Šibeničním vrchem. 
 

19) Žádost o umožnění užívání komunikace na pozemku p.č. 485 v k.ú. Nové Strakonice 

a souhlas s jejími úpravami 

Usnesení č. 6922/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s umožněním využívání pozemku města Strakonice p.č. 485 v k.ú. Nové Strakonice 25. 

protiletadlovým raketovým plukem, V Lipkách 100, Strakonice, který je veden jako ostatní 

komunikace. Komunikace bude využívána jako záložní varianta pro výjezd techniky 

z vojenského areálu na zpevněnou komunikaci p.č. 478/4 v k.ú. Nové Strakonice a dále pak do 

obce Sousedovice.  

II. Souhlasí 

s úpravou komunikace pozemku města Strakonice p.č. 485 v k.ú. Nové Strakonice, jež spočívá 

zejména v odstranění zemního valu a dřevin nevyžadující vydání povolení k jejich kácení dle 

vyhl. č. 189/2013 Sb., které zčásti zasahují do této komunikace. Úprava komunikace bude 

provedena žadatelem na jeho náklady. 
 

20) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, 

Strakonice – snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů v objektu Krále 

Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 

Usnesení č. 6923/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na  uzavření dodatku k nájemní smlouvě  č. 07-376 ze dne 30.7.2007 

uzavřené mezi městem Strakonice a spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího 

z Poděbrad 772, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů 

v objektu čp. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích na pozemku p.č. st. 800/2                

v k.ú. Strakonice, nájemci spol. HRDLIČKA OILS s.r.o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 

772, Strakonice,  na dobu  1 roku (duben  2020 – až březen  2021),  a  sice o 20 % z ročního 

nájemného, tzn. 159.602,- Kč + DPH. 
 

21) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – Cestou vůle, z.s., se sídlem Lidická 194, 

Strakonice 

Usnesení č. 6924/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  č. 2017-00163 uzavřené dne 30.3.2017 mezi městem 

Strakonice a spolkem Cestou vůle, z.s., se sídlem Lidická 194, Strakonice, jehož předmětem 

bude vyjmutí souhlasu pronajímatele s poskytnutím prostorů pronajatých v objektu bývalé ZŠ 

Lidická 194 ve Strakonicích podnájemci: spolku Amálka – poradně pro oddlužení a pomoc 

občanům v tísni, z.s., se sídlem 1. máje 128, Vimperk.   
 

22) Žádost o pozastavení placení nájmu – spolek Ostrov 1415, z.s., se sídlem Švandy 

dudáka 737, Strakonice  
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Usnesení č. 6925/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s  uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00205 uzavřené mezi  městem Strakonice a 

spolkem Ostrov 1415, z.s., se sídlem Švandy dudáka 737, Strakonice  dne 3.7.2019,  jehož 

předmětem bude níže uvedená úprava: 

- dohoda pronajímatele a nájemce o prominutí nájemného dle výše uvedené nájemní smlouvy 

po celou dobu, po kterou nájemce nebude předmět nájmu užívat z důvodu příprav 

předpokládané rekonstrukce. Nájemci bude prominuto hrazení nájemného od 1.1.2020 do doby 

ukončení rekonstrukce prostorů pronajatých na základě nájemní smlouvy 2019-00205 ze dne 

3.7.2019. Bezprostředně po provedení rekonstrukce začne nájemce opětovně hradit nájemné. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 

23) Žádost spolku Sunshine Cabaret z.s., se sídlem Švandy dudáka 737, Strakonice, o 

souhlas s úpravami prostorů  

Usnesení č. 6926/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s tím, aby spolek Sunshine Cabaret z.s., se sídlem Švandy dudáka 737, Strakonice, provedl 

úpravu nebytových prostorů v 1. nadz. podlaží Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, které užívá 

na základě nájemních smluv č. 2018-00398 uzavřené dne 31.7.2018 a č. 2019-00031 uzavřené 

s městem dne 31.1.2019. Úprava bude spočívat v  rozšíření stávajících WC, konkrétně v  

osazení 2. WC v místnosti, kde již je původní WC, přičemž WC budou oddělena přepážkou a 

dveřmi. Nájemce provede tyto úpravy na vlastní náklady. Po skončení nájmu nebudou tyto 

úpravy nájemci žádným způsobem kompenzovány.  
 

24) Uzavření dodatků k nájemním smlouvám – elektrorevize v nebytových prostorech 

Usnesení č. 6927/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatků k níže uvedeným nájemním smlouvám, jejichž předmětem bude 

zapracování závazku nájemců zajišťovat na své náklady periodicky revize elektroinstalace dle 

platných předpisů a jedno vyhotovení originálu revizní zprávy odevzdávat  správci 

objektu/pronajímateli: 

- Jatky Hradský, s.r.o., se sídlem Písecká 594, Strakonice – nájemní smlouva č. 09-532 ze dne 

1.12.2009 – NP Bezděkovská 428, Strakonice 

- Technické služby Strakonice, s.r.o., Raisova 274, Strakonice – nájemní smlouva 03-243 

ze dne 20.8.2003 – prostory v různých objektech na území města Strakonice 

- TC Přádelna Strakonice s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice – nájemní smlouva 2017-00422 

ze dne 1.8.2017 – prostory v areálu Na Dubovci 140, Strakonice.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušných dodatků. 
 

25) vyhlášení záměru na směnu pozemků  

Usnesení č. 6928/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na směnu pozemku p.č. 1326/5 o výměře 17 m2, odděleného 

geometrickým plánem  z  pozemku  p.č. 1326/5  (vlastník  město  Strakonice)  za pozemek p.č. 
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1055/9 o výměře 18 m2,  oddělený z pozemku p.č. 1055/1 (spoluvlastníci– každý podílem o 

velikosti ½), vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 

26) Žádost o rozšíření a zpevnění stávající příjezdové komunikace p.č. 1292/6 v k.ú 

Strakonice 

Usnesení č. 6929/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM č. 5943/2019 

II. Souhlasí  

s úpravou části komunikace na pozemku p.č. 1292/6, a to v rozsahu od komunikace na pozemku 

p.č. 864/11 dále podél pozemků p.č. 861/29 a p.č. 861/4, vše v k.ú, Strakonice, na náklady 

města Strakonice. Úprava bude spočívat v provedení spodní konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě 

frakce 0-63 mm v tl. 200 mm a následně z vrstvy asfaltového recyklátu tl. 100 mm. Akce bude 

realizována po schválení rozpočtu města pro rok 2020 na zasedání ZM. 
 

27) Žádost o povolení k připojení pozemku žadatele p.č. 1246/3 v k.ú. Dražejov 

u Strakonic přes pozemky v majetku města Strakonice p.č. 1270/2 a 1270/1 na pozemní 

komunikaci v majetku města na pozemku p.č. 1335, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 

Usnesení č. 6930/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s připojením pozemku p.č. 1246/3 v k.ú. Dražejov u Strakonic přes pozemky v majetku města 

Strakonice p.č. 1270/2 a 1270/1, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, na pozemní komunikaci 

v majetku města na pozemku p.č. 1335 v k.ú. Dražejov u Strakonic. Souhlas je podmíněn 

doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. Provedením 

připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního 

tělesa v místě napojení. Sjezd zůstane v trvalé péči zřizovatele, který zajistí stálou a řádnou 

údržbu celého připojení. 
 

28) Žádost o povolení ke zřízení druhého sjezdu  z pozemku p.č. 497 v k.ú. Nové 

Strakonice na pozemní komunikaci v majetku města p.č. 646/7 v k.ú. Nové Strakonice 

Usnesení č. 6931/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  

se zřízením druhého sjezdu z pozemku p.č. 497 v k.ú. Nové Strakonice na místní komunikaci 

v majetku města Strakonice p.č. 646/7 v k.ú. Nové Strakonice z důvodu úbytku parkovacích 

míst v ulici Klostermannova v případě zřízení sjezdu. 
 

29) žádost o výpůjčku, případně pronájem části pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 6932/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č.1269/1 o výměře cca 21 m2 v k.ú. 

Dražejov u Strakonic, za účelem vybudování a umístění venkovního posezení. 
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30) žádost o zábor části pozemků – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 6933/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 628/4 o výměře cca 60 m2 a části 

pozemku p.č. 726/1 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, za účelem jeho užívání 

v souvislosti se stavbou polyfunkčního domu. 
 

31) žádost o pacht pozemků  

Usnesení č. 6934/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht pozemků p.č. 460/5 o výměře 1268 m2 a p.č. 462 o 

výměře  1224 m2, vše v k.ú. Střela.  

Pachtovní smlouva  bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s  tříměsíční výpovědní 

lhůtou.  

Cena pachtu  činí 1.500 Kč ročně.  

Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků pachtýře  k předmětu 

pachtu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato povinnost 

porušena.  

V případě prodlení nájemce s placením pachtovného po dobu delší než jeden měsíc, činí 

výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

32) Pažádost o pronájem pozemku 

Usnesení č. 6935/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Strakonice o výměře 

cca 17 m2 za účelem jeho užívání jako venkovní předzahrádky k provozovně umístěné 

v nebytovém prostoru v čp. 26.  

Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou. Cena nájmu činí 2.500 Kč ročně.  

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.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 

výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

33) – žádost o pronájem části pozemku 

– žádost o výpůjčku části pozemku 

Usnesení č. 6936/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s  uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 401/1 v k.ú. Nové Strakonice o 

výměře cca 200 m2 za účelem umístění  dvou plechových přístřešků.  

Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou.  
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Cena nájmu činí 1.000 Kč ročně.  

Při užívání předmětné části pozemku nedojde k zamezení vjezdu do sousední nemovitosti, kde 

je umístěna ČOV. 

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.  

V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí 

výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

III. Souhlasí 

s uzavřením  smlouvy o výpůjčce, týkající se  části pozemku p.č. 401/1 v k.ú. Nové Strakonice 

o výměře cca 25 m2 za účelem umístění cca 10 ks včelstev a kočovného vozu pro včely.   

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou.  

Při užívání předmětné části pozemku nedojde k zamezení vjezdu do sousední nemovitosti, kde 

je umístěna ČOV. 

Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 

k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato 

povinnost porušena.  

IV. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

34) žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru 

Usnesení č. 6937/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku  p.č. 1288/3 o výměře cca 5 m2 v k.ú. 

Strakonice. 
 

35) Realizace  veřejného osvětlení v lokalitě Na Křemelce – klubovna skautů 

Usnesení č. 6938/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru zajistit vypracování projektové dokumentace a následně vydání 

stavebního povolení, přičemž předmětem  této projektové dokumentace bude návrh VO řešící 

osvětlení přístupu z ulice Ellerova ke klubovně skautského  oddílu na pozemku p.č. st. 3521 

v k.ú. Strakonice.  
 

36) Propojení potrubí kondenzátu, vodovodu a chrániček elektro mezi zimním a 

plaveckým stadionem. 

Usnesení č. 6939/2019 (139/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s oslovením pouze firmy ZAKOM  Písek s.r.o. k podání nabídky na realizaci akce: „Zemní 

práce - propojení potrubí kondenzátu, vodovodu a chrániček elektro mezi zimním a plaveckým 

stadionem“. 

II. Souhlasí 

s vystavením objednávky firmě ZAKOM  Písek s.r.o, na provedení akce: „Zemní práce -

propojení potrubí kondenzátu, vodovodu a chrániček elektro mezi zimním a plaveckým 

stadionem“ za cenu 251 679,- Kč bez DPH  
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III. Souhlasí  

s oslovením pouze firmy V.H.S.H. s.r.o. Strakonice k podání nabídky na realizaci akce: 

„Technologie-propojení potrubí kondenzátu, vodovodu a chrániček elektro mezi zimním a 

plaveckým stadionem“. 

IV. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s firmou V.H.S.H. s.r.o. Strakonice na provedení akce: „Technologie -

propojení potrubí kondenzátu, vodovodu a chrániček elektro mezi zimním a plaveckým 

stadionem“ za cenu 313 432,- Kč bez DPH.  

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podpisem příslušné objednávky. 

VI. Pověřuje 

starostu podpisem příslušné smlouvy. 
 

1) žádost o postoupení práv a povinností k bytu na pana XX 

Usnesení č. 6940/2019 (139/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s postoupením práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

darovací uzavřené dne 6.1.2014 a Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 6.1.2014 mezi městem 

Strakonice a paní XX na pana XX, týkající se bytové jednotky č. 010 o velikosti 1+0 a o celkové 

výměře 61,60 m2. 

II. Pověřit 

starostu města podpisem dohody o postoupení práv a povinností.  
 

2) výkup části pozemku p.č. 1070/25 v k.ú. Dražejov u Strakonic pod komunikací 

v souvislosti se stavbou „Silnice III/0220 Starý Dražejov, průtah“  

Usnesení č. 6941/2019 (139/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s výkupem pozemku p.č. 1070/40 o výměře 37 m2, odděleného geometrickým plánem 

z pozemku p.č. 1070/25, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic,  za kupní cenu stanovenou znaleckým 

posudkem, která činí 6 500 Kč.  

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

3) Technické služby Strakonice s. r. o., se sídlem Raisova 274, Strakonice – návrh na 

výkup pozemků z důvodu údržby odlehčovací stoky Podsrpenská  

Usnesení č. 6942/2019 (139/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s výkupem pozemků od jednotlivých vlastníků dle údajů uvedených v katastru 

nemovitostí,  

a to z důvodu údržby odlehčovací stoky Podsrpenská, nacházející se na předmětných 

pozemcích,  dle níže uvedeného: 
pozemek p.č. k.ú. výměra 

v m2 

kupní cena v Kč, 

stanovena znaleckým  

posudkem (cena zjištěná) 

 

79/8 Přední Ptákovice      357            17 760 

78/7 Přední Ptákovice     216            10 740 

1120/11 Strakonice     265            13 180 
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1120/12 Strakonice     267            13 280 

1110/6 Strakonice     181              9 000 

celkem            63 960  

II.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 
 

4) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2 – bezúplatný převod pozemku p.č. 502 v k. ú.  Nové Strakonice  

Usnesení č. 6943/2019 (139/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením smlouvy č. 171/CST/2019 mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 

386 01 Strakonice a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. 502 

v k.ú. Nové Strakonice,  za následujících podmínek: 

 Předmětný pozemek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze 

jej pronajímat ani přenechat do pachtu. Toto omezení se sjednává na dobu určitou 10 

let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru  nemovitostí. 

V případě porušení této podmínky, zaplatí nabyvatel (město Strakonice) převodci 

(ÚZSVM) smluvní pokutu 10 % ceny, kterou převáděný pozemek měl ke dni právních 

účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  Smluvní pokutu lze uložit i 

opakovaně.  

 Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci zprávu o plnění 

podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu a za porušení tohoto 

závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.  

II. Doporučuje ZM 

souhlasit se zřízením věcného práva k pozemku p.č. 502 v k.ú. Nové Strakonice, spočívající 

v závazku nabyvatele - města Strakonice  (povinného) nezcizit převáděný majetek a nezatížit 

jej zástavním právem, a to po dobu 10 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí. 

III. Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

5) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  

Usnesení č. 6944/2019 (139/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 

ZŠ Strakonice, Dukelská 166: 

- myčka černého nádobí 130B – poř. cena 245.806,80 Kč, r. poř. 2002 

ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882: 

- počítač Cooler Master – poř. cena 24.816,- Kč, r. poř. 2008 

- program MS Office 2003 - poř. cena 24.990,- Kč, r. poř. 2008 

ZŠ Povážská, Nad Školou 560: 

- dataprojektor ACER PD112p – ADVAN. - poř. cena 29.500,- Kč, r. poř. 1970- počítač s 

příslušenstvím - poř. cena 35.256,80 Kč, r. poř. 2002 

- LCD projektor HITACHI ED-X33 - poř. cena 21.420,- Kč, r. poř. 2009  

MŠ Strakonice, Lidická 625: 

Odloučené pracoviště Školní 80: 

- lednice SAWE - poř. cena 24.079,- Kč, r. poř. 2017 

 Odloučené pracoviště ŠJ Spojařů 1260: 
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- konvektomat – poř. cena 248.809 Kč, r. poř. 2002 

MŠ Čtyřlístek Strakonice,  Holečkova 410: 

- elektrický sporák - poř. cena 70.358,70 Kč, r. poř. 2006 

MěÚSS Strakonice 

Domov pro seniory, Lidická 189: 

- pračka Primus P6E - poř. cena 73.000,- Kč, r. poř. 2007 

Pečovatelská služba, Rybniční 1283: 

- kuchyňka čajová - poř. cena 28.514,30 Kč, r. poř. 2000 

- lůžko Terno + matrace - poř. cena 32.802,- Kč, r. poř. 2000 

- lůžko Terno vč. matr.+hr.+ hrazdičky - poř. cena 33.575,85 Kč, r. poř. 2000 

ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice, Jezerní 1280:  

Chelčického ul. 555 

- sekačka CSA534TR/E+V – poř. cena 22.521,60 Kč, r. poř. 2002 

STARZ Strakonice 

- vysavač Nevada 640 - poř. cena 34.920,- Kč, r. poř. 2002 

- infrasauna BETYNA - 2 ks poř. cena á 50.729,50 Kč, r. poř. 2007. 
 

6) žádost o posunutí termínu uzavření kupní smlouvy 

Usnesení č. 6945/2019 (139/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 08-476, jež je 

uzavřena mezi městem Strakonice a panem XX,  jehož předmětem bude změna části B. - Ostatní 

ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy se budoucí kupující společně a nerozdílně 

zavazují nejpozději do 30. března 2020 dokončit stavbu předmětného rodinného domu a 

nejpozději do 30. března 2020 předložit příslušnou „kolaudaci“. 

 

7) Pozemek p.č. st. 3361 v k.ú. Strakonice – lokalita ulice Čelakovského 

Usnesení č. 6946/2019 (139/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. st.  3361 o výměře 929 m2 v k.ú. 

Strakonice, nacházející se v ulici  Čelakovského, na němž se nachází stavba čp. 254, občanská 

vybavenost ve vlastnictví jiného subjektu. 
 

1) Žádost o souhlas s projednáním územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní 

smlouvy v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy domu č.p. 86 Strakonice – Dvorní 

budova, byty 2. a 3. NP“ 

Žadatel: STRAKOTEX II s.r.o., Palackého náměstí 86, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 6947/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi firmou STRAKOTEX II s.r.o., Palackého náměstí 

86, 386 01 Strakonice a Městským úřadem Strakonice, odbor stavební úřad, jejímž předmětem 

je povolení stavby „Stavební úpravy domu č.p. 86 Strakonice – Dvorní budova, byty 2. a 3. 

NP“ na pozemku p.č. st. 330 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  

II. Pověřuje  

vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
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2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 

Strakonice p.č. 714/4 v  k.ú. Nové Strakonice. 

Usnesení č. 6948/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se stavbou „Rodinný dům “ s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do 

pozemku v majetku města Strakonice p.č. 714/4 v k.ú Nové Strakonice, dle sazebníku. 

Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

- Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového krytu bude 

provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou stran bude 

oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým 

asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou emulzí. Do 1 roku od předání překopu bude asfaltový 

povrch přefrézován a přeasfaltován v tl. 5 cm v délce cca 10 m. 

- Chodník z betonových dlaždic bude po skončení prací uveden do původního stavu v celé šíři 

včetně obrub. 

Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu s Technickými 

podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací.“ Schválených ministerstvem dopravy.  

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

3) žádost o souhlas s vybudování stavby přístupového chodníku na pozemku města 

Strakonice  

Usnesení č. 6949/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vybudováním přístupového chodníku ke stavbě „Fyzio studio“ na části pozemku města 

Strakonice, a to p.č. 1371/112 v k.ú. Strakonice, který bude navazovat na pozemek p.č. 1371/77 

(vlastnictví manželů - investor stavby „Fyzio studia“ a přístupového chodníku). Přístupový 

chodník je v návaznosti na stávající chodník navržen s povrchem z betonové zámkové dlažby 

v přírodním odstínu s ohraničenou betonovou záhonovou obrubou. Chodník má šířku 1,50 m a 

délku 6,50 m a je výškově osazen v úrovni stávajícího chodníku. Umístění chodníku je uvedeno 

v příloze č. 3 materiálu č. 139/1b majetkové záležitosti.  

Provedením připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod 

z komunikačního tělesa v místě připojení. Chodník zůstává v trvalé péči investora (manželé  

Halamovi), který zajišťuje jeho stálou a řádnou údržbu včetně celého připojení. Tento souhlas 

nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 

4) Žádost o povolení k připojení pozemku p.č. 769/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic, přes 

pozemek v majetku města p.č. 225/2 v k.ú Dražejov u Strakonic na pozemní komunikaci 

v majetku města na pozemku p.č. 1301 v k.ú. Dražejov u Strakonic 

Usnesení č. 6950/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Odkládá  

v souvislosti se „Žádostí o povolení k připojení pozemku p.č. 769/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic, 

přes pozemek v majetku města p.č. 225/2 v k.ú Dražejov u Strakonic na pozemní komunikaci 

v majetku města na pozemku p.č. 1301 v k.ú. Dražejov u Strakonic“ své rozhodnutí do vyřešení 

majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. 
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5) Fbc Strakonice z.s. - žádost o postoupení práv a povinností ze stavebního řízení 

(společné územní a stavební řízení) v souvislosti s realizací stavby: „Novostavba 

florbalové haly“ 

Usnesení č. 6951/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o převzetí práv a povinností mezi městem Strakonice a Fbc Strakonice, 

jejímž předmětem  bude převzetí práv a povinností ze Společného stavebního a územního řízení 

stavby: „Novostavba florbalové haly“ ze dne 11.12.2019, č.j.: MUST/054537/2019/SÚ/rem, 

Sp. zn.: SZ-MUST/030754/2019/SÚ/rem, v souvislosti s realizací stavby: „Novostavba 

florbalové haly“. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

6) Nový Dražejov - lokální sanace asfaltové komunikace na pozemku p.č. 599 k.ú. Střela 

a p.č. 1335 k.ú. Dražejov u Strakonic 

Usnesení č. 6952/2019 (139/1b) 

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: „Nový Dražejov - lokální sanace asfaltové komunikace na pozemku 

p.č. 599 k.ú. Střela a p.č. 1335 k.ú. Dražejov u Strakonic“, jejíž součástí je lokální nahrazení 

stávajících nevhodných ložných vrstev komunikace kamenivem zpevněným cementem (KSC) 

a asfaltobetonem. 

II. Souhlasí 

s vystavením objednávky uchazeči firmě ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 

26018055, na provedení akce: „Nový Dražejov - lokální sanace asfaltové komunikace na 

pozemku p.č. 599 k.ú. Střela a p.č. 1335 k.ú. Dražejov u Strakonic“, za cenu 197.554,00 Kč bez 

DPH. 

III. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podpisem příslušné objednávky 
 

7) Stavební úpravy komunikace k Židovskému hřbitovu a odbočky na Podskalí – kemp, 

Strakonice 

Usnesení č. 6953/2019 (139/1b) 

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: „Stavební úpravy komunikace k Židovskému hřbitovu a odbočky na 

Podskalí – kemp, Strakonice“, jejíž součástí je úprava zaústění komunikace k Židovskému 

hřbitovu na pozemku p.č. 151/4 k.ú. Nové Strakonice a odbočky ke kempu na Podskalí na 

pozemku p.č, 136/6 k.ú. Nové Strakonice (včetně obrub a odvodnění). Tyto úpravy požaduje 

DI Policie ČR. 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy s firmou ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, na provedení 

stavby „Stavební úpravy komunikace k Židovskému hřbitovu a odbočky na Podskalí – kemp, 

Strakonice“, za cenu Kč 311.912,00 Kč bez DPH.  

III. Pověřuje 

starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

8) Stavba: Dům kultury Strakonice – I. etapa – dodatek č. 3 



Stránka 24 (celkem 32) 
 

Usnesení č. 6954/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č. 3 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 více a méněpráce: zrušení ZL 06 – tento ZL se kompletně ruší. 

Interiéry  a nábytek se vrací k projektovanému a rozpočtovému řešení (ZL 13), silnoproud – 

nutné změny z hlediska el. instalace z důvodu aktuálního stavu stávající elektroinstalace 

zjištěného po odkrytí konstrukcí (ZL 14), oprava komunikace - 80 m2 – po konzultaci s OD 

MěÚ Strakonice rozšíření odstavné plochy pro případné parkování zájezdových autobusů. 

Zčásti se jedná o výměnu podloží a o následnou úprava povrchu asf. Recyklátem. (ZL 15),  
oprava fasády – po provedených stavebních zásazích do stávající fasády (zčásti výměna oken 

a dveří) bylo investorem požádáno provedení úpravy fasády, a to i  s ohledem na špatný stav 

některých částí fasády, s ohledem na přizpůsobení ploch okolní fasádě po dobu přechodného 

období do realizace dalších etap rekonstrukce (ZL 16), příčka mezi m.č. 1.18 a 1.25, odečtení 

gastro, stmívací svítidla sálu – z provozního hlediska doplněny mezi místnostmi č. 1.18 a 1.25 

nové dveře včetně stavební připravenosti, odečteno vybavení gastro v barech, které dodává 

pivovar (lednice 2 ks, výrobník ledu 1 ks), oproti PD doplněna stmívací světla v multufinkčním 

sálu (ZL 17), nábytek, interiéry – aktualizace interiérového vybavení na základě požadavku 

projektanta a architekta dle současné nabídky materiálů u některých položek, ostatní zůstávají 

beze změny dle PD (ZL 18), o částku 393 031,95 bez DPH, tzn. 475 568,66 Kč včetně DPH 

21%. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.  
 

9) Zřízení chráničky pro metropolitní síť města Strakonice v ul. MUDr. Hradeckého, 

Strakonice 

Usnesení č. 6955/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s oslovením pouze firmy TAPAS spol. s r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ: 63887347 

podání nabídky na realizaci akce: „Zřízení chráničky pro metropolitní síť města Strakonice v ul. 

MUDr. Hradeckého, Strakonice“. 

II. Souhlasí 

s vystavením objednávky uchazeči firmě TAPAS spol. s r.o., Katovická 175, 386 01 

Strakonice, IČ: 63887347,  na provedení stavby: „Zřízení chráničky pro metropolitní síť města 

Strakonice v ul. MUDr. Hradeckého, Strakonice“, za cenu Kč 25.957,00 Kč bez DPH.  

III. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podpisem příslušné objednávky. 
 

10) žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 

Usnesení č. 6956/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 020,  o 

velikosti 1+1 a výměře 41,11 m2 s panem XX, a to ke dni 29.2.2020. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody.  
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11) Pronájem prodejního gastro stánku číslo 10, včetně části pozemku p.č. st. 308 o 

velikosti cca 20 m2 v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 6957/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání stánku číslo 10 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 se společností Vivaflex Personal GmbH, Prinz-Eugen strasse 

19, 94032 Passau, IČ: 18740670, za účelem zřízení a provozování personální agentury za cenu 

nájmu 4.000 Kč  měsíčně, s tím, že nájemné bude hrazeno ¼ . 

V ceně nájmu za užívání prodejního stánku číslo 10 je zahrnuto užívání společného sociálního 

zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a číslo 12 a dále náklady za spotřebu elektrické 

energie, vody, kdy uživatel stánku číslo10 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.  

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) Pronájem prodejního stánku číslo 6 na tržnici u kostela sv. Markéty 

Usnesení č. 6958/2019 (139/1b) 

Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení RM číslo 6665/2019 ze dne 16. října 2019, týkající se pronájmu prodejního stánku 

číslo 6 na tržnici u kostela sv. Markéty.  

II. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 6 včetně části pozemku p.č. st. 308 

pod a před stánkem (markýza) o velikosti celkem cca 20 m2, vše v katastrálním území  

Strakonice za následujících podmínek:   

- Kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 3.500 Kč  měsíčně v případě 

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců bez DPH  + inflace + náklady na služby 

a energie dle poměrových měřidel, 

- Kde je stanovena minimální výše nájmu za užívání tohoto stánku 4.900 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 6 je zahrnuto užívání společného sociálního 

zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické energie, 

vody,  ve stánku číslo 11, kdy budoucí uživatel prodejního stánku má právo toto sociální 

zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
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V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku číslo 6 na pozemku              

p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12 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 lze ze strany pronajímatele 

bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
 

2. Finanční odbor  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Pravidla rozpočtového provizoria města Strakonice 

Usnesení č. 6959/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

Pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, kterými se město Strakonice bude 

řídit v době od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu města Strakonice na rok 2020. 
 

 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 

Usnesení č. 6960/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

rozpočty příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Strakonice, na rok 2020 

v předloženém znění: 

- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice 

- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 

- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 

- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 

- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 

- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 

- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 

- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 

- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 
 

 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2021 - 2022 

Usnesení č. 6961/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město 

Strakonice, na období let 2021 – 2022 v předloženém znění. 
 

 Odpisové plány příspěvkových organizací města  

Usnesení č. 6962/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

odpisové plány na r. 2019 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 

- MŠ Strakonice, Šumavská 264 
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- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 

- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 

- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 

- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 

- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 

- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
 

 Přehled přijatých dotací srpen – listopad 2019 

Usnesení č. 6963/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled přijatých účelových dotací z veřejných rozpočtů za období srpen - listopad 2019: 

 Dotace na přípravu sčítání lidí, domů a bytů – 65 660 Kč  

 Pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Zastupitelstva města – 690 000 Kč 

 Příspěvek z úřadu práce – Asistent prevence kriminality – 48 579 Kč 

 Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední 

Ptákovice – 7 095,66 Kč 

 Úroková dotace – Úpravna vody Hajská – rekonstrukce – 23 529,46 Kč 

 Obnova informačních tabulí Naučné stezky Podskalí (2 splátka) – 30 000 Kč 

 Nákup vybavení a oprava požární techniky pro JPO III/2, Strakonice – 60 000 Kč 

 Vybavení JPO Přední Ptákovice požární technikou a věcnými prostředky (2. splátka) – 

24 000 Kč 

 Nákup vybavení a oprava požární techniky pro JPO III/2, Strakonice – 60 000 Kč 

 SDH – Výdaje jednotek SDH v roce 2019 – 116 937 Kč 

 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krále J. z Poděbrad (2. splátka) - 220 500 Kč 

 Dotace na výkon sociální práce (2. splátka) – 583 454 Kč 

 Průtoková dotace pro MěÚSS na podporu sociálních služeb – 2 000 000 Kč 

 Průtoková dotace pro MěÚSS na podporu sociálních služeb – azylové domy – 

1 500 981,97 Kč 

 Průtoková dotace pro MěÚSS na podporu sociálních služeb (3. splátka) – 2 281 000 Kč 

 Průtoková dotace pro ZŠ Povážská – OP VVV – 1 609 220 Kč 

 Průtoková dotace pro ZŠ F. L. Čelakovského – OP VVV – 1 463 281 Kč 

 Průtoková dotace pro MŠ U Parku – OP VVV – 604 950 Kč 

 Průtoková dotace pro MŠ Šumavská – OP VVV – 620 037 Kč 

 Průtoková dotace pro MŠ A. B. Svojsíka – OP VVV – 578 357 Kč 

 Průtoková dotace pro MŠ Čtyřlístek – OP VVV – 517 272 Kč 

 Průtoková dotace pro ZŠ Dukelská – Nový povrch v tělocvičnách ZŠ (2. splátka) – 

45 000 Kč 

 Průtoková dotace pro ZŠ Dukelská – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání v ZŠ – 1 782 690,86 Kč 
 

 STARZ - změna rozpočtu na rok 2019 

Usnesení č. 6964/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

upravený rozpočet příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení 

Strakonice v předloženém znění. 

Ke změně rozpočtu dochází z důvodu: 

a) navýšení provozního příspěvku zřizovatele na opravu pánských  toalet na plaveckém 

stadionu ve výši přijatého pojistného plnění (49 300 Kč), 
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b) navýšení provozního příspěvku zřizovatele ve výši 90 % příjmu z reklamy na majetku 

spravovaném STARZem (75 000 Kč), ve výdajích budou tyto prostředky použity na 

úhradu tepla, 

c) navýšení provozního příspěvku zřizovatele na úhradu tepla o částku 125 000 Kč, 

zvýšené náklady na teplo v roce 2019 způsobila porucha na potrubí vratného 

kondenzátu 
 

 ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – použití IF 

Usnesení č. 6965/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Strakonice, Dukelská 166 ve výši 

122 000 Kč na pořízení mycího stroje, který bude využíván zejména na udržování nového 

povrchu v tělocvičnách školy.  
 

 Dodatek č.3 ke zřizovací listině ZŠ Povážská Strakonice 

Usnesení č. 6966/2019 (139/2) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Povážská 

Strakonice, Nad Školou 560, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, IČ 70876240, kterým se ruší 

doplňková činnost organizace. 
 

 PO STARZ – upravený rozpočet – změna usnesení  
Usnesení č. 6967/2019 (139/2a) 

Rada města po projednání 

I. Ruší 

usnesení RM č. 6424/2019, bod I., odstavec a) ze dne 10. 7. 2019, a to ve znění 

a) navýšení provozního příspěvku zřizovatele k nahrazení výpadku očekávaných výnosů 

organizace z nájemného za rok 2019 z důvodu neexistence dotačního programu na rok 

2019 (5 376 tis. Kč), 

situace bude dále řešena v souladu s platnými předpisy dle aktuální situace a s ohledem 

na daňové dopady, 

II. Schvaluje 

a) navýšení účelového provozního příspěvku zřizovatele s vypořádáním, který bude 

poskytnut do 31.10.2020. Účelové prostředky budou dočasně použity k nahrazení 

výpadku očekávaných výnosů organizace z nájemného za rok 2019 z důvodu 

neexistence dotačního programu na rok 2019 (5 376 tis. Kč), 
 

3. Odbor školství a CR  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 

Strakonice od 1. ledna 2020 

Usnesení č. 6968/2019 (139/3) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, 

které jsou samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu, od 

1. ledna 2020. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
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 Základní škola F. L. Čelakovského a Mateřská škola Strakonice,  Lidická 625 – 

odepsání pohledávek  

Usnesení č. 6969/2019 (139/3) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

odepsat pohledávky Základní školy F. L. Čelakovského v celkové výši 1.593,28 Kč (1.153,28 

Kč přeplatek za vyúčtování záloh programového servisu Mzdy + 440 Kč nedoplatek za úhradu 

školní družiny dvou žáků) z účetní evidence jako nevymožitelné. 

II. Ukládá 

Základní škole F. L. Čelakovského odepsat pohledávky z účetní evidence. 

III. Rozhodla 

odepsat pohledávky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 v celkové výši 4.549 Kč 

(nedoplatek za úhradu školného a stravného pěti dětí) z účetní evidence jako nevymožitelné. 

IV. Ukládá 

Mateřské škole Strakonice, Lidická 625 odepsat pohledávky z účetní evidence. 
 

 Osobní příplatek ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 

Strakonice 

Usnesení č. 6970/2019 (139/3) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

osobní příplatky ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice od 

1. ledna 2019,  dle přílohy uložené na odboru školství a cestovního ruchu. 

II. Ukládá 

odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Základní škola F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

Usnesení č. 6971/2019 (139/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši 25.868 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 

152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně při Základní škole     

F. L. Čelakovského pro 9 žáků v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, a to v období od 

02.01.2020 do 30.06.2020.  
 

 Zápis z komise pro kulturu 

Usnesení č. 6972/2019 (139/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z komise pro kulturu, která se konala dne 18. 11. 2019.  

 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – říjen/listopad 2019 

Usnesení č. 6973/2019 (139/3) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 

1.10.-30.11.2019.  
 

 Zápis kroniky města Strakonice za rok 2018 
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Usnesení č. 6974/2019 (139/3a) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

zápis kroniky města Strakonice za rok 2018. 
 

4. Tajemník   

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pololetí 2019 

Usnesení č. 6975/2019 (139/4) 

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné splnění 

mimořádných úkolů v období II. pololetí roku 2019 poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových 

organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu, který je v písemné 

podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 
 

5. ŽP  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Smlouva o vypořádání závazku z důvodu neuveřejnění v registru smluv 

Usnesení č. 6976/2019 (139/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením rámcové smlouvy č. Sml 2018-00048 se společností Zeppelin CZ, s. r. o., 

Lípová 72, 251 70  Modletice, IČ: 18627226. 

II. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o vypořádání závazků a vzájemných práv a povinností se společností 

Zeppelin CZ, s. r. o., Lípová 72, 251 70  Modletice, IČ: 18627226. 

III. Pověřuje  

starostu města podpisem předmětné rámcové smlouvy a smlouvy o vypořádání závazků a 

ukládá odboru životního prostředí města Strakonice uveřejnit tyto smlouvy dle zákona o 

registru smluv č. 340/2015 Sb. 
 

 Objednávky OŽP za listopad 2019 

Usnesení č. 6977/2019 (139/5) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za září 2019. 
 

6. OIP  

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč. 

 Pořízení 2 ks barevného multifunkčního stroje Konica Minolta Bh C250i pro 

pokladnu a podatelnu a na odbor majetkový 

Usnesení č. 6978/2019 (139/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se zakoupením 2 ks kopírovacích strojů pro potřeby pokladny s podatelnou a majetkového 

odboru za celkovou cenu 115.434 Kč včetně DPH od firmy Saiko servis, Husova 29/642, 370 

05 České Budějovice. 

II. Pověřuje 

vedoucího odboru informatiky a provozu o zajištění dodání kopírovacích strojů na fakturu. 
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 Objednávky odboru informatiky a provozu 

Usnesení č. 6979/2019 (139/6) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za listopad 2019 
 

7. Odbor dopravy  

 Zápis z 30. jednání dopravní komise města Strakonice dne 26.11.2019  

Usnesení č. 6980/2019 (139/7) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

zápis z 30. jednání  dopravní komise konané dne 26.11.2019. 
 

 Přístřešky na autobusové zastávce v ulici Na Ohradě a v Jezárkách 

Usnesení č. 6981/2019 (139/7) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru zajistit projekt a následnou realizaci přístřešků na autobusové zastávce 

v ulici Na Ohradě a v Jezárkách. 
 

 Umístění světly řízeného přechodu pro chodce přes silnici III/13911 směrem k 

obchodní zóně (přes čtyřpruh za Kauflandem) 

Usnesení č. 6982/2019 (139/7) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

Odboru dopravy připravit návrhy variantních řešení pro umístění světly řízeného přechodu pro 

chodce přes silnici III/13911 směrem k obchodní zóně (přes čtyřpruh za Kauflandem) včetně 

kruhového objezdu směr Katovice. 
 

 Nástupní a výstupní plocha před školou ZŠ Poděbradova 

Usnesení č. 6983/2019 (139/7) 

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

majetkovému odboru prověřit situaci a zadat studii proveditelnosti pro část ulice Prof. A. B. 

Svojsíka před ZŠ Poděbradova včetně možnosti zřízení zálivu pro autobus v místě u dopravního 

hřiště. 
 

8. Odbor rozvoje  

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 

Usnesení č. 6984/2019 (139/8) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 
 

9. MěÚSS 

 Přijetí daru 

Usnesení č. 6985/2019 (139/9) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  



Stránka 32 (celkem 32) 
 

 pro potřeby Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 

160, 386 01 Strakonice 

peněžní dar v celkové výši 2 000 Kč 

II. Ukládá 

ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví organizace.  
  

10. Starosta  (139/10)  

 Okresní soud Strakonice - určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

Usnesení č. 6986/2019 (139/10) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

usnesení Okresního soudu ve Strakonicích sp. zn. 7 C 314/2019–154 ze dne 11.12.2019, kterým 

byl schválen smír účastníků řízení ve věci o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

mezi účastníky řízení. 

 

11. MP 

 Smlouva o poskytování právních služeb 

Usnesení č. 6987/2019  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb, jejímž předmětem je zastupování 

v trestním řízení vedeném Policií ČR pod č.j. KRPC – 163789/TČ-2019-020771. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

12. Odbor školství a CR  

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště Holečkova 413 – 

žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

Usnesení č. 6988/2019  (139/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od paní XX, který bude použit na nákup hraček a 

didaktických pomůcek v Mateřské škole Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště 

Holečkova 413. 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 16:15 hodin. 
 

 

 

Datum pořízení zápisu: 12.12.2019 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

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

     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:                Ve Strakonicích dne:  


