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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 

z 9. schůze Rady města Strakonice 
konané 1. dubna 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta 
           Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové  
           p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS. - členové RM 
           Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

 

1. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 

                                                       Usnesení č. 263/2020 – č. 305/2020  
2. Odbor vnitřních věcí 

 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném 
znění 
                                                                        Usnesení č. 306/2020   

 Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb - pověřenec pro ochranu 
osobních údajů dle GDPR   
                                                                        Usnesení č. 307/2020   

3. Finanční odbor 
 Rozpočtové opatření č. 6 

                                                                        Usnesení č. 308/2020   
 Smlouva o poskytnutí dotace - JHK 

                                                                        Usnesení č. 309/2020   
4. OIP 

 Uzavření smlouvy mezi kupujícím městem Strakonice a prodávajícím firmou 
Essity Czech Republic s.r.o., Sokolovská 94, 186 00 Praha 8 a jejím smluvním 
distributorem Office Depot s.r.o., Hostivice na dodávku zásobníků TORK 
                                                                        Usnesení č. 310/2020   

 Objednávky odboru informatiky a provozu za březen 2020 
                                                                        Usnesení č. 311/2020   

5. Sociální odbor 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
PREVENT 
                                                                        Usnesení č. 312/2020   

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
                                                                        Usnesení č. 313/2020   

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
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PREVENT 
                                                                        Usnesení č. 314/2020   

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
                                                                        Usnesení č. 315/2020   

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.  
                                                                        Usnesení č. 316/2020   

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
                                                                        Usnesení č. 317/2020   

6. Odbor školství a CR 
 Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch města Strakonice ze dne 

25. 2. 2020, pamětní deska odbojové skupině NIVA, Mašínův statek – 
památník tří odbojů, z.s.  
                                                                        Usnesení č. 318/2020   

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu za období prosinec 2019-únor 
2020 
                                                                        Usnesení č. 319/2020   

 Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě  
                                                                        Usnesení č. 320/2020   

 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z.s. 
                                                                        Usnesení č. 321/2020   

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci projektu 
Světelná a zvuková signalizace – HC Strakonice, z. s. 
                                                                        Usnesení č. 322/2020   

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci projektu 
Rekonstrukce stávajících šaten – HC Strakonice, z. s. 
                                                                        Usnesení č. 323/2020   

 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
                                                                        Usnesení č. 324/2020   

 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 
                                                                        Usnesení č. 325/2020   

 Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcí Řepice 
                                                                        Usnesení č. 326/2020   

7. Odbor dopravy 

 Zápis z 1. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 25. 2. 2020  
                                                                        Usnesení č. 327/2020   

 Dopravní situace na stávající křižovatce místních komunikací v lokalitě u 
spodního vchodu na hřbitov (u garáží) 
                                                                        Usnesení č. 328/2020   

 Dopravní situace křižovatka Radomyšlská x Husova – změna hlavní a vedlejší 
komunikace 
                                                                        Usnesení č. 329/2020   

 Zavedení parkovného s automatem na parkovišti „U Dudáka“ v ulici Alf. 
Šťastného  
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                                                                        Usnesení č. 330/2020   

 Zavedení parkovného s automatem na parkovišti v Lázeňské ulici 
                                                                        Usnesení č. 331/2020   

 Úprava tarifu parkovného obecně  
                                                                        Usnesení č. 332/2020   

 

 Výjezd z Vodárenské ulice, Habeš 
                                                                        Usnesení č. 333/2020   

 Doplnění opěráků u všech kamenných laviček na Velkém náměstí 
                                                                        Usnesení č. 334/2020   

 Umístění stacionárních radarů 
                                                                        Usnesení č. 335/2020   

8. Odbor rozvoje  
 Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 10.3.2020 

                                                                        Usnesení č. 336/2020   

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na roky 2020-
2022 
                                                                        Usnesení č. 337/2020   

9. MěÚSS   
 Přijetí daru 

                                                                        Usnesení č. 338/2020   
10. Starosta  

 Zhotovení logotypu města Strakonice 
                                                                        Usnesení č. 339/2020   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 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. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
realizaci akce „Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 263/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení RM č. 243/2020 ze dne 18.03.2020 

II. Ruší 
zadávací řízení na VZ malého rozsahu na realizaci akce „Oprava lávky na Podskalí ev.č. 
L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“. Důvodem je, že vybraný uchazeč, který byl 
zároveň jediným přihlášeným do tohoto zadávacího řízení, firma: DVOŘÁK STAVEBNÍ 
s.r.o, U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČ: 28096878, dne 20.03.2020 odmítla 
podepsat smlouvu o dílo s odůvodněním, že má v současné době již naplněné kapacity 
na letošní rok. 

III. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném 
znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice na realizaci akce: „Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 přes rameno řeky 
Otavy, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307 
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
3. ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice, IČ: 48035599 
5. EUROVIA CS. a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 
6. M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 

IV. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Oprava 
lávky na Podskalí ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“. 

V. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Oldřich Švehla  
4. Ing. Petr Zdeněk 
5. p. Dušan Kučera 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Ing. Tatiana Šamanková  
3. p. Bezpalec 
4. p. Jaroslav Houska 
5. Ing. Jaromír Zeman 

VI. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 



Stránka 5 (celkem 32) 
 

VII. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

2) Projektant stavby „Vodovod a VO - Hajská 
Usnesení č. 264/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby „Vodovod 
a VO – Hajská“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s panem XX za cenu 289.000,- Kč bez DPH, tj, za celkovou 
cenu včetně DPH 349.690,- Kč, termín plnění 31 týdnů od podpisu SOD. Předmětem 
smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby „Vodovod a VO - Hajská “. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na vypracováníi projektové dokumentace 
„Vodovod a VO -Hajská“.     
 

3) Žádost o vybudování ochranné bariéry okolo hřiště na pozemku města 
Strakonice p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, u restaurace Myslivna 
v Novém Dražejově 
Usnesení č. 265/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s vybudováním ochranné bariéry okolo stávajícího hřiště o rozměrech cca 23 x 14 m, 
které se nachází u restaurace Myslivna v Novém Dražejově, na pozemku p.č. 1269/1 v 
k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 
4) Kanoistický klub Otava Strakonice, Radomyšlská 522, Strakonice – 
žádost o krátkodobé užívání pozemku  
Usnesení č. 266/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
z titulu majitele pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s krátkodobým 
a bezúplatným užíváním předmětného pozemku za účelem parkování vozidel při 
veřejných závodech ve vodním slalomu.  
Užívání pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je povoleno ve dnech 26.6. – 28.6. 2020 
a dále ve dnech 2.10. – 4.10.2020, pro Kanoistický klub Otava Strakonice, Radomyšlská 
522, Strakonice.  
Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je součástí předmětu nájmu 
Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a společností AGROKAT spol. 
s r.o., Krtská 55, 387 11 Katovice, je souhlas města Strakonice podmíněn souhlasem 
společnosti AGROKAT spol. s r.o. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy MěÚ Strakonice.  
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5) Žádost o uložení ornice 
Žadatel: Komplet - projektová kancelář 
Usnesení č. 267/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uložením ornice na pozemky č.p. 1190/17 a p.č. 1196/6 v k.ú. Strakonice u čistírny 
odpadních vod. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu, případně dalších 
příslušných orgánů státní správy. 
 

6) žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 268/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 025 o velikosti 3+kk a výměře 
58,30 m2, s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností 
prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k  NS, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 
146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že 
budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení 
výše příjmů domácnosti). Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že nájemce 
uhradí nájemné  za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období od 
1.4.2020 do 15.4.2020. 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 3.532,- Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 10.596,- Kč. Kauce bude složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 
0139202504, spravovaný TS Strakonice, s.r.o 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

7) žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 269/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 628/126 o výměře cca 30 m2  
v k.ú. Nové Strakonice, za účelem umístění dvou zahradních chatek, ve vnitrobloku 
bytových domů. 
 

8) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se 
stavbou  „Nástavba a stavební úpravy objektu u Sv. Markéty čp.115“. 
Žadatel: Znakon reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice 
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Usnesení č. 270/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Nástavba a stavební úpravy objektu u Sv. Markéty čp.115“ 
s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, min. 
však 10.000,- Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
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. 

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

- 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. 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené lhůty 
nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. Výše 
smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a firmou Znakon reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 

9) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se 
stavbou „Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku par. č. 
st. 303/2, 1777 a 147/1 k.ú. Strakonice“. 
Žadatel: Znakon reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice 
Usnesení č. 271/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku par. 
č. st. 303/2, 1777 a 147/1 k.ú. Strakonice“ s uložením nové kanalizační a vodovodní 
přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice, dle 
sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, min. však 10.000,- Kč. K této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 
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 
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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. 

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

- 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. 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené lhůty 
nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. Výše 
smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a firmou Znakon reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 

10) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se 
stavbou „SO 501 – Přeložka teplovodu pro zásobování objektů č.p. 113, 114 
a 115, Strakonice“.  
Žadatelé: Znakon reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice 
 Denia Czech s.r.o., Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 272/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „SO 501 – Přeložka teplovodu pro zásobování objektů č.p. 113, 
114 a 115, Strakonice“ s přeložkou teplovodu do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, min. však 10.000,- 
Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- Po ukončení stavebních prací, bude vše uvedeno do původního stavu 
- 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. 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené lhůty 
nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. Výše 
smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a uložiteli - Znakon reality s.r.o., čp. 44, 386 01 Sousedovice a Denia Czech 
s.r.o., Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice p.č. 620 v  k.ú. Přední Ptákovice. 
Usnesení č. 273/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka“ s uložením nové vodovodní přípojky do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. 620 v k.ú. Přední Ptákovice, 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. 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha 
bude po skončení prací oseta travinou. 

- 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. 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené lhůty 
nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. Výše 
smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a uložiteli  a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

12) Žádost o odkoupení či dlouhodobý pronájem 13 parkovacích míst  
Žadatel: Společenství vlastníků pro dům 
Usnesení č. 274/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  
s pronájmem 13 parkovacích míst pro Společenství vlastníků, na pozemcích v majetku 
města Strakonice p.č. 1322/1 a p.č. 21/1, vše v k.ú. Strakonice, před domem, z důvodu 
nedostatku parkovacích míst v této lokalitě. 
 
Usnesení č. 275/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
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Nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej částí pozemků p.č. 1322/1 a p.č. 21/1, vše 
v k.ú. Strakonice, před domem, na kterých je vybudováno 13 parkovacích míst. 

II. Doporučuje ZM 
Souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej částí pozemků p.č. 1322/1 a p.č. 
21/1, vše v k.ú. Strakonice.  
 

13) Žádost o poskytnutí parkovacích míst z fondu parkovacích míst 
Usnesení č. 276/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s poskytnutím 8 parkovacích míst ve vlastnictví města Strakonice v souvislosti s 

realizací stavby „Nástavba a stavební úpravy objektu u Sv. Markéty čp. 115, na 

pozemku par. č. st. 303/1, 301/5 v k.ú. Strakonice“ společnosti Znakon reality s.r.o., 

čp. 44, 386 01 Sousedovice 

II. Souhlasí  
s uzavřením dohody o vybudování parkovacích míst mezi městem Strakonice, Velké 

náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Znakon reality s.r.o., čp. 44, 386 01 

Sousedovice, jejímž předmětem bude poskytnutí ze stávajícího fondu parkovacích míst 

8 parkovací míst, a to v souvislosti se stavbou „Nástavba a stavební úpravy objektu u 

Sv. Markéty čp. 115, na pozemku par. č. st. 303/1, 301/5 v k.ú. Strakonice“, za částku 

dle sazebníku 400.000 Kč včetně DPH. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

14) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – 
Barvínkov kabel NN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 277/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností E.ON Distribuce a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kterou se smluvní strany zavazují 
uzavřít smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v 
majetku města Strakonice p.č. 475/3 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou 
přípravou stavby „Strakonice – Barvínkov kabel NN“ dle sazebníku, tzn. za částku 50 
Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
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nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě 
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením NN 
bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V případě, 
že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada odstraněna v 
termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou s ohledem na 
charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. V případě, že 
do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná povinna uhradit 
budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) budoucího 
oprávněného, popř. jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost v souvislosti 
s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého situačního 
snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Při ukládání kabelu nebude zasahováno do komunikace zpevněné asfaltovým 
recyklátem 

- V případě, že by komunikace s povrchem z asfaltového recyklátu byla při 
pokládce kabelu poškozena, bude proveden nový povrch komunikace v celé 
šířce komunikace v celé délce poškození, a to opět asfaltovým recyklátem 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 
plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

- 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. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 

15) Prodloužení vodovodu Starý Dražejov 
Usnesení č. 278/2020 (8/1) 
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 na realizaci 
akce: „Prodloužení vodovodu Starý Dražejov“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
2. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
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3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČO: 26018055 
4. KOČÍ, a.s., K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek, IČO: 46683046 
5. STAV. SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 
45023522 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Prodloužení vodovodu Starý Dražejov“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Prodloužení vodovodu Starý Dražejov“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:    p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Oldřich Švehla  
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: p. Michal Bezpalec 
4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník: p. Dana Jačková  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 

 

16) žádost o výpůjčku nebytových prostorů v objektu Husova 380, 
Strakonice 
Usnesení č. 279/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostorů v objektu Husova 380 ve 
Strakonicích, na poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o 1 místnost o  
výměře 26 m2 ve 2. nadz. podl. budovy.  
 

17) ukončení nájemního poměru  
Usnesení č. 280/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dohody k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Strakonice a paní XX,  
jejímž předmětem je  garážové stání č. 16 a sice ke dni 30.4.2020.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
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18) pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380, Strakonice  
Usnesení č. 281/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380 ve 
Strakonicích, na poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o prostory   o 
celkové výměře 61 m2 ve 2. nadz. podl. budovy.  
 

19) Novostavba RD  – žádost o stanovisko 
Usnesení č. 282/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
z titulu vlastníka sousedního pozemku s realizací stavby „Novostavba“. 
 
20)  Pronájem nebytových prostorů v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 283/2020 (8/1) 
Rada města po projednání za účelem zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným 
nouzovým stavem na území ČR v březnu 2020 a krizovými či mimořádnými opatřeními 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatků k níže uvedeným nájemním smlouvám, uzavřených mezi městem 
Strakonice a následujícími nájemci, jejichž předmětem bude snížení nájemného z 
nebytových prostorů v objektech města, na dobu od 1.4.2020 do 30.6.2020, a sice o 
50 % z nájemného za uvedené období. 

 Pan, paní XX 
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatků k níže uvedeným nájemním smlouvám, uzavřených mezi městem 
Strakonice a následujícími nájemci, jejichž předmětem bude snížení  nájemného z 
nebytových prostorů v objektech města, na dobu od 1.4.2020 do 30.6.2020, a sice o 
100 % z nájemného za uvedené období: 

 Pan, paní XX 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 

1) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – nabídka pozemků p.č. 69/1, p.č. 69/2 
a p.č. 770, vše v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 284/2020 (8/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s podáním žádosti na odkup pozemků v lokalitě letiště, a to pozemku p.č. 
69/1 o výměře 4 539 m2, pozemku p.č. 69/2 o výměře 4 907 m2 a pozemku p.č. 770 
o výměře 53 723 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice,  od ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.  
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2) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 285/2020 (8/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

Nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 393/24 v k.ú. 
Strakonice za účelem zřízení příjezdové komunikace na pozemek ve vlastnictví 
žadatelů.  Dle předloženého plánku se jedná o výměru přibližně  cca 350 m2.  
II.Doporučuje ZM  

Souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 393/24 v k.ú. 
Strakonice.  
 

3) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – výkup pozemků p.č. 393/42 o výměře 
332  m2 a p.č. 393/44 o výměře 268 m2, vše v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 286/2020 (8/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

Revokovat usnesení č. 54/ZM/2020 ze dne 29.1.2020. 
II.Doporučuje ZM  

Souhlasit v souvislosti s přípravou a realizací akce „Bezbariérová trasa  Domov pro 
seniory v ul.  Rybniční – Kulturní dům Strakonice“, s výkupem pozemků p.č. 393/42 o 
výměře 332 m2 a p.č. 393/44 o výměře 268 m2, vše v k.ú. Strakonice, od ČR - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, za kupní cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, která činí 
445.380,- Kč.  
III.Doporučuje ZM  

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

4) Souhlasné prohlášení – „Zázemí pro správce školy Dukelská“ 
Usnesení č. 287/2020 (8/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením Souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice a společností 
Znakon Reality s.r.o., IČ 047 47 445, se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice, které je 
uzavíráno v souvislosti s realizací stavby „Zázemí pro správce školy Dukelská“. 
Podmínky realizace předmětné stavby a součinnosti stran pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí byly dohodnuty již ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2015-00437 
(ve znění dodatků č. 1 a č. 2) a následné Kupní smlouvě č. 2017-00495.    
II.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětného souhlasného prohlášení. 
 

5) vyhlášení záměru na směnu pozemků 
Usnesení č. 288/2020 (8/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  
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Souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 225/2 o výměře cca 138 
m2 v majetku města Strakonice za část pozemku p.č 770/8 o výměře 8 m2 . 

 

6) Demolice budovy č.p. 26 v části obce Střela, obec Strakonice na pozemku 
p.č.  st. 15 v k.ú. Střela  
Usnesení č. 289/2020 (8/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s demolicí domu č.p. 26 v části obce Střela, obec Strakonice, na pozemku 
p.č. st. 15 v k.ú. Střela.  
II.Doporučuje ZM  
Souhlasit s vyřazením této budovy z majetku města.  
 
7) Převod bytů postavených za přispění státní dotace do vlastnictví 
nájemcům 
Usnesení č. 290/2020 (8/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky o velikosti 1+0 (42,95 m2), , včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu 
ve výši 460/5236 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 349 v k.ú. 
Strakonice, za kupní cenu 120.000 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
II.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 3+1 (76,85 m2),  včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 799/5236 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 349 v k.ú. 
Strakonice, za kupní cenu 475.745 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
IV.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
V.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky o velikosti 1+0 (40,15 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve 
výši 442/5267 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 346/1 v k.ú. 
Strakonice, za kupní cenu 120.000 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
VI.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
VII.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 3+1 (76,85 m2),  včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 799/5267 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 346/1 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 475.475 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
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VIII.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
IX.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky, o velikosti 1+0 (52,85 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu 
ve výši 549/11007 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 347 v k.ú. 
Strakonice, za kupní cenu 164.777 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
X.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XI.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 2+1 (74,40 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 763/11007 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 347 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 444.001 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XII.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XIII.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+0 (52,85 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 548/11007 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 348 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 164.777 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XIV.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XV.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manž. XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 2+1 (74,40 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 760/11007 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 348 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 444.001 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XVI.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XVII.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej bytové 
jednotky o velikosti 1+1 (72,20 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve 
výši 642/5476 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 345 v k.ú. 
Strakonice, za kupní cenu 415.495 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XVIII.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XIX.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+0 (57,15 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 598/5476 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 345 v k.ú. 
Strakonice, za kupní cenu 220.493 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, 
které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
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XX.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XXI.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+0 (57,15 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 600/11290 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 341 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 220.493 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XXII.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XXIII.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+1 (72,20 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 685/11290 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 341 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 415.495 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XXIV.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XXV.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+0 (56,10 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 585/11290 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 341 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 206.888 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XXVI.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XXVII.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manž. XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 2+1 (72,40 m2), včetně přináležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši 748/11290 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 341 
v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 418.087 Kč. Kupní cena je nižší než cena obvyklá 
z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny v podkladovém materiálu.   
XXVIII.Doporučuje ZM  
Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XXIX. Doporučuje ZM  
Schválit obecné znění kupní smlouvy, týkající se prodeje bytových jednotek 
vybudovaných za poskytnutí státní dotace, do kterého pak budou doplňovány údaje 
týkající se konkrétních kupujících (nájemců) a konkrétní bytové jednotky dle 
jednotlivých bodů usnesení.  
 
1) STARZ – rekonstrukce zastřešení šatnového objektu zimního stadionu  
Usnesení č. 291/2020 (9/1b) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit projektovou dokumentaci, jejímž předmětem bude 
rekonstrukce zastřešení budovy šatnového objektu zimního stadionu s tím, že v rámci 
rekonstrukce bude provedena nová hydroizolační vrstva, střešní plášť bude zateplen, 
bude navržen nový hromosvod a záchytný systém. 
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2) Muzeum středního Pootaví Strakonice – žádost o souhlas s výškovou 
úpravou kamenné zádlažby na části plochy I. hradního nádvoří 
Usnesení č. 292/2020 (9/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s výškovou úpravou kamenné zádlažby na části plochy I. hradního nádvoří v její 
západní části na pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Nové Strakonice. Výšková úprava kamenné 
dlažby o ploše cca  4,5 m x 4,6 m bude provedena u vstupu do prostoru výtahu tak, 
aby byly splněny podmínky bezbariérového přístupu do výtahu. Práce budou 
provedeny na náklady žadatele - Muzeum středního Pootaví Strakonice, v termínu do 
konce května 2020.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavební úřadu a příslušného úřadu památkové 
péče. 
 

3) Demolice: „Lávka ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“, Katovická ul. – 
sluneční hodiny 
Usnesení č. 293/2020 (9/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s tím, aby v souvislosti s demolicí: „Lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“ byla 
plechová deska stávajících slunečních hodin opatrně demontována a uložena dočasné 
na skládku TS Strakonice s.r.o. z důvodu možného budoucího využití (možno 
nabídnout např. MŠ, ZŠ, firmě…) a betonový blok demolován. Sluneční hodiny se po 
demolici lávky nebudou vracet na původní místo. 
 

4) Kontejnerové stání III. Tržní 
Usnesení č. 294/2020 (9/1b) 
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 na realizaci 
akce: „Kontejnerové stání III. Tržní“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 
těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
2. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, Strakonice, IČO: 26018055 
4. Salvete, spol. s r. o., Písecká 506, 38601 Strakonice, IČO: 450 237 86 
5. STAV. SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 
45023522 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Kontejnerové stání III. Tržní“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Kontejnerové stání III. Tržní“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
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1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:   p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Jaroslav Brůžek  
5. člen: p. Stanislav Mrkvička 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník: Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec  
5. náhradník: Ing. Petr Zdeněk  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

5) Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku parc.č. st. 
303/2, p.č. 1777 a p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice – žádost o souhlas z titulu 
vlastníka sousedního pozemku 
Usnesení č. 295/2020 (9/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice s realizací akce 
„Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku parc.č. st. 303/2, p.č. 1777 
a p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice“. 
 

6) Nástavba a stavební úpravy objektu U Sv. Markéty čp. 115, na pozemku 
parc.č. st. 303/1, p.č. st. 301/5 v k.ú. Strakonice – žádost o souhlas z titulu 
vlastníka sousedního pozemku 
Usnesení č. 296/2020 (9/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 1333/1 a p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice 
s realizací akce „Nástavba a stavební úpravy objektu U Sv. Markéty čp. 115, na 
pozemku parc.č. st. 303/1, p.č. st. 301/5 v k.ú. Strakonice“. 
 

7) Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku parc.č. st. 
300/1 p.č. 1778 a p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice – žádost o souhlas z titulu 
vlastníka sousedního pozemku 
Usnesení č. 297/2020 (9/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 1334/1 a p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice 
s realizací akce „Odstranění stávajícího objektu a novostavba na pozemku parc.č. st. 
300/1, p.č. 1778 a p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice“. 
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8) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu –– oprava usnesení č. 232/2020, bod 
XXIII. 
Usnesení č. 298/2020 (9/1b) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení číslo 232/2020 bod číslo XXIII. 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012, o velikosti 1+0 
a výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 
25.3.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2020, 
nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.5.2020 na 
novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.384 Kč/měsíc. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

9) Pronájem prodejních stánků na tržnici u kostela Sv. Markéty 

Usnesení č. 299/2020 (9/1b) 

Rada města po projednání za účelem zmírnění důsledků souvisejících s 
vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR v březnu 2020 a krizovými či 
mimořádnými opatřeními 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k níže uvedeným nájemním smlouvám, uzavřených mezi městem 
Strakonice a následujícími nájemci, jejichž předmětem bude snížení nájemného na 
dobu od 1.4.2020 do 30.6.2020, a sice o 50 % z nájemného za uvedené období: 

 Pan, paní XX 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatků k níže uvedeným nájemním smlouvám, uzavřených mezi městem 
Strakonice a následujícími nájemci, jejichž předmětem bude snížení nájemného na 
dobu od 1.4.2020 do 30.6.2020, a sice o 100 % z nájemného za uvedené období: 

 Pan, paní XX 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 
1) směna pozemků v k.ú. Střela  
Usnesení č. 300/2020 (9/1c) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  

Souhlasit s revokací usnesení č. 623/ZM/2017 ze dne 6.9.2017 a usnesení č. 
798/ZM/2018 ze dne 27.6.2018.  
II.Doporučuje ZM  
Souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a spoluvlastníky. 
Předměte smlouvy bude směna pozemků v majetku města Strakonice, a to p.č. 426/10 
o výměře 8 m2, p.č. 616/7 o výměře 42 m2, p.č. 426/9 o výměře 65 m2, přičemž obvyklá 
cena pozemků celkem stanovena znaleckým posudkem činí 36.600 Kč, za pozemky ve 
spoluvlastnictví p. XX a to p.č. 616/5 o výměře 133 m2 a p.č. 427/45 o výměře 317 m2 
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(který byl geometrickým plánem oddělen z pozemku p.č. 427/1) přičemž obvyklá cena 
pozemků celkem stanovena znaleckým posudkem činí 26.135 Kč, vše v k.ú. Střela. 
Město Strakonice uhradí spoluvlastníkům rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků a 
dále částku 33.818 Kč (úhrada za opravu komunikace na pozemcích p.č. 616/5 a p.č. 
616/6, vše v k.ú. Střela). Celkový doplatek města Strakonice ve prospěch 
spoluvlastníků činí 23.353 Kč. K ceně pozemků bude připočtena sazba DPH v případě, 
kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Dále výše uvedení 
spoluvlastníci uhradí městu Strakonice ½ nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, 
geometrického plánu a správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí.  

 

2) směna pozemků  
Usnesení č. 301/2020 (9/1c) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM 

Souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž 
předmětem je směna části pozemku p.č. 1371/194 o výměře cca 3 m2 (vlastnictví 
města Strakonice) za část pozemku p.č. 1371/18 o výměře cca 6 m2 (vlastnictví p. XX), 
vše v k.ú. Strakonice, bez doplatku. 
Přesná výměra bude určena geometrickým plánem.  
II.Doporučuje ZM 
Pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
 

3) Předání majetku do správy příspěvkové organizace MěKS Strakonice 
Usnesení č. 302/2020 (9/1c) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení č. 187/2020 ze 4.3.2020, týkající se předání movitého majetku města 
Strakonice v celkové pořizovací hodnotě 7.903.726 Kč do správy příspěvkové 
organizace MěKS  Strakonice. 
 
Usnesení č. 303/2020 (9/1c) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM  
Souhlasit s předáním movitého majetku města Strakonice v celkové pořizovací hodnotě 
1.408.548,00 Kč, uvedeného v příloze tohoto materiálu, do správy příspěvkové 
organizace MěKS  Strakonice, se sídlem Mírová 831, Strakonice. Jedná se o majetek 
pořízený do objektu Mírová 831, Strakonice, v rámci přístavby a stavebních úprav 
Domu kultury Strakonice. Konkrétně se jedná o majetek pořízený do multifunkčního 
sálu a souvisejících prostorů, provozní zařízení strojní, scénické osvětlení, AV techniku 
a zařízení pro měření a regulaci.   
 
4) žádost o souhlas s dočasným přejezdem pozemku 
Usnesení č. 304/2020 (9/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souvislosti s přestavbou a rekonstrukcí rodinného domu na pozemku parc.č. st. 94 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, s dočasným přejezdem travnatého pásu na pozemku p.č. 
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1269/1, a to z komunikace na pozemku p.č. 1269/1 přes travnatý pás  na pozemek 
žadatelky p.č. 1269/52, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
Zpevnění přejezdu bude provedeno štěrkem, tento souhlas platí po dobu rekonstrukce 
předmětného rodinného domu, přičemž předpokládaná doba rekonstrukce RD je od 
cca dubna r. 2020 do podzimu r. 2021. 
 
5) - žádost o souhlas z titulu majitele sousedního pozemku  
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 305/2020 (9/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1311/2 v k.ú. Strakonice s realizací stavby 
garáže pro 4 automobily na pozemku p.č. 1224/12 v k.ú. Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
II. Souhlasí  
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 2 až 7 – odstupové vzdálenosti, tedy 
s  umístěním  stavby garáže pro 4 automobily na pozemku p.č. 1224/12 v k.ú. 
Strakonic, kdy odstupová vzdálenosti od hranice pozemku s pozemkem p.č. 1311/2 
v k.ú. Strakonice bude snížena až na 0,5 metru. 
 
2. Odbor vnitřních věcí 

 Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
v platném znění 

Usnesení č. 306/2020 (8/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložené znění  Pravidel  pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
v platném znění (verze 1.7), přičemž tato pravidla nabývají účinnosti 01.04.2020. 
II. Ukládá 
všem zaměstnancům města Strakonice zařazeným do Městského úřadu Strakonice 
seznámit se s novým zněním Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., v platném znění, a tato pravidla dodržovat    
 

 Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb - pověřenec pro 
ochranu osobních údajů dle GDPR   

Usnesení č. 307/2020 (8/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb – pověřenec pro ochranu 
osobních údajů dle GDPR se společností CONSULEX s.r.o., se sídlem Luční 447, 386 01 
Strakonice, IČ 019 64 178, jejímž předmětem je zajištění poradenských služeb 
souvisejících s výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů města 
Strakonice dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), účinného od 25.05.2018, za cenu 5.500 
Kč měsíčně (první měsíc 9.500 Kč). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností 
od 01.05.2020 do 31.12.2020 s výpovědní dobou 1 měsíc. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o poskytování poradenských služeb – pověřenec pro 
ochranu osobních údajů dle GDPR dle bodu I tohoto usnesení 
 
3. Finanční odbor 

 Rozpočtové opatření č. 6 

Usnesení č. 308/2020 (8/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 6 ve výši  60 000 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci sociálního odboru z položky PREVENT z.ú. – 
dotace na úhradu nákladů roku 2019, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na 
položku poskytnutí dotace spolku Kotva při strakonické nemocnici, z.s. na zajištění 
provozu Domova se zvláštním režimem. V rámci projektu budou hrazeny náklady 
spojené se zajištěním kvality péče o osoby daných cílových skupin (viz. materiál 
sociálního odboru). 
 

Rozpočtová skladba výdaje 300 – 4357 – 5222  +60 000 
 výdaje 300 – 3541 – 5229  - 60 000 

 

 Smlouva o poskytnutí dotace - JHK 

Usnesení č. 309/2020 (8/3) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře ve výši 70 000 Kč (slovy 
sedmdesát tisíc korun českých) na podporu podnikatelského prostředí na Strakonicku. 
Dotace nebude poskytnuta na hospodářskou činnost organizace.   

II. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, IČ 00251810 jako poskytovatelem a Jihočeskou hospodářskou komorou, se 
sídlem Husova 9, 370 01  České Budějovice, IČ 48208248 jako příjemcem 
v předloženém znění.   

III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské 
komoře, se sídlem Husova 9, 370 01  České Budějovice, IČ 48208248, v předloženém 
znění. 
 

4. OIP 

 Uzavření smlouvy mezi kupujícím městem Strakonice a 
prodávajícím firmou Essity Czech Republic s.r.o., Sokolovská 94, 186 
00 Praha 8 a jejím smluvním distributorem Office Depot s.r.o., 
Hostivice na dodávku zásobníků TORK 

Usnesení č. 310/2020 (8/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi kupujícím městem Strakonice a prodejcem firmou Essity 
Czech Republic s.r.o., Sokolovská 94, 186 00 Praha, zastoupenou smluvním 
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distributorem Office Depot s.r.o. Hostivice  na dodávku 140 ks zásobníků TORK za 
140,- Kč 

II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy mezi kupujícím městem Strakonice a prodejcem firmou 
Essity Czech Republic s.r.o., Sokolovská 94, 186 00 Praha, zastoupenou smluvním 
distributorem Office Depot s.r.o. Hostivice  na dodávku 140 ks zásobníků TORK za 
140,- Kč v přeloženém znění 
 

 Objednávky odboru informatiky a provozu za březen 2020 
Usnesení č. 311/2020 (8/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za únor 2020 
 
5. Sociální odbor 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež PREVENT 

Usnesení č. 312/2020 (8/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 41.791 Kč 
na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent 
v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Prevent 
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 313/2020 (8/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 23.209 Kč 
na sociálně aktivizační  služby pro rodiny s dětmi  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice 
na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v  předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 
349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež PREVENT 

Usnesení č. 314/2020 (8/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Prevent v předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Prevent 
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 315/2020 (8/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v  předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
 

 

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 
o.p.s.  

Usnesení č. 316/2020 (8/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s  uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Poradna pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 
Záboří 83  na sociální službu odborné sociální poradenství v  předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradna pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s., Záboří 83 Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální 
službu odborné sociální poradenství  
 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
Usnesení č. 317/2020 (8/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 
336, Strakonice ve výši 60.000 Kč na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem 
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II. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, 
z.s., Radomyšlská 336, Strakonice ve výši 60.000 Kč na zajištění provozu Domova se 
zvláštním režimem v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice  
 
6. Odbor školství a CR 

 Zápis z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch města 
Strakonice ze dne 25. 2. 2020, pamětní deska odbojové skupině NIVA, 
Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.  

Usnesení č. 318/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis  z 1. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch města Strakonice ze dne 25. 2. 
2020.   

II. Ukládá  
odboru školství a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem rozvoje MěÚ Strakonice a 
Komisí pro kulturu a cestovní ruch města Strakonice připravit návrh pamětní desky 
věnované odboji v období II. světové války.  

III. Nesouhlasí  
s poskytnutím individuální dotace Mašínovu statku – památníku tří odbojů, z. s., Lošany 
1, 280 02, IČO: 07357737 na veřejnou sbírku vyhlášenou za účelem vybudování 
památníku všem hrdinům prvního, druhého a třetího odboje a rekonstrukce 
zdevastované rodinné nemovitosti Mašínových v Lošanech z důvodu řešení návrhu na 
zhotovení vlastní pamětní desky odboji na území našeho města Strakonice.  
 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu za období prosinec 
2019-únor 2020 

Usnesení č. 319/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 
1.12.-2019 - 29.2. 2020.  
 

 Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě  
Usnesení č. 320/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Odvolává 
členku redakční rady Zpravodaje města Strakonice paní XX  

II. Jmenuje 
členku redakční rady Zpravodaje města Strakonice paní XX  
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 Individuální dotace – Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, 
z.s. 

Usnesení č. 321/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím individuální dotace Okresnímu sdružení Česká unie sportu 
Strakonice, z. s., Husova 380, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na provoz kanceláře 
v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč.  

II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci 
projektu Světelná a zvuková signalizace – HC Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 322/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím individuální dotace HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 
01 Strakonice, IČO 46687769 na dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na 
realizaci projektu „Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strakonicích“ 
ve výši 99 764 Kč.  

II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci 
projektu Rekonstrukce stávajících šaten – HC Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 323/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím individuální dotace HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 
01 Strakonice, IČO 46687769 na dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na 
realizaci projektu „Rekonstrukce stávajících šaten“ ve výši 81 236 Kč.  

II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, 
Jezerní 1280 

Usnesení č. 324/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Jmenuje  
předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 
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pracovní místo ředitele/ky Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, 
ve složení: 
předseda komise:  p. Mgr. Břetislav Hrdlička, člen určený zřizovatelem, 
ostatní členové: p. Ing. Libuše Řeřábková, člen určený zřizovatelem, 

p. XX člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. XX, odborník určený ČŠI, 
p. XX, odborník určený ČŠI, 
p. XX, pedagogický pracovník, 
p. XX, školní inspektor České školní inspekce, 
p. XX, člen školské rady. 

 

 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 

Usnesení č. 325/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264, ve složení: 
předseda komise:  p. Mgr. Břetislav Hrdlička, člen určený zřizovatelem, 
ostatní členové: p. Ing. Libuše Řeřábková, člen určený zřizovatelem, 

p. XX, člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. XX, odborník určený ČŠI, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, pedagogický pracovník, 
p. XX, školní inspektor České školní inspekce. 

 

 Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském 
obvodu základní školy ve Strakonicích s obcí Řepice 

Usnesení č. 326/2020 (8/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve školském obvodu  
Základní školy Povážská Strakonice s obcí Řepice s účinností ode dne podpisu smlouvy. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
7. Odbor dopravy 

 Zápis z 1. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 25. 2. 2020  
Usnesení č. 327/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání  dopravní komise konané dne 25.2.2020. 
 

 Dopravní situace na stávající křižovatce místních komunikací v 
lokalitě u spodního vchodu na hřbitov (u garáží) 
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Usnesení č. 328/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru úpravu parkovacích ploch podél hřbitovní zdi u spodního vchodu 
na hřbitov z důvodu příležitostného parkování. 
 

 Dopravní situace křižovatka Radomyšlská x Husova – změna hlavní a 
vedlejší komunikace 

Usnesení č. 329/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru úpravu signálního plánu světelně řízené u nemocnice a u hvězdy. 
 

 Zavedení parkovného s automatem na parkovišti „U Dudáka“ v ulici 
Alf. Šťastného  

Usnesení č. 330/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o. osazení parkovacího automatu na parkovišti „U 
Dudáka“. 
 

 Zavedení parkovného s automatem na parkovišti v Lázeňské ulici 
Usnesení č. 331/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
Technickým službám Strakonice s.r.o. osazení parkovacího automatu na parkovišti 
v Lázeňské ulici. 
 

 Úprava tarifu parkovného obecně  
Usnesení č. 332/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
odboru dopravy úpravu nařízení města Strakonice č. 1/2019 spočívající ve změně 
hodinových tarifů ve všech určených oblastech města Strakonice a ve zpoplatnění na 
parkovišti „U Dudáka“ v ulici Alf. Šťastného a na parkovišti za budovou pošty v ulici 
Lázeňská s platností od 1.9.2020. 
 

 Výjezd z Vodárenské ulice, Habeš 
Usnesení č. 333/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru osazení obrubníků na pozemku parc.č. 1272/8 a 469/2 k.ú. 
Strakonice v lokalitě Habeš. 
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 Doplnění opěráků u všech kamenných laviček na Velkém náměstí 
Usnesení č. 334/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
odboru rozvoje osazení sedáků (laviček) na všech kamenných blocích laviček na 
Velkém náměstí, dle finančních možností města Strakonice.  
 

 Umístění stacionárních radarů 
Usnesení č. 335/2020 (8/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
odboru dopravy svolat schůzku ohledně stacionárních radarů 
 
8. Odbor rozvoje  

 Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 10.3.2020 
Usnesení č. 336/2020 (8/8) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 10.3.2020 

II. Odvolává 
Pana XX a paní XX z komise pro rozvoj osad 

III. Jmenuje 
Pana XX a pana XX členem komise pro rozvoj osad 

IV. Ukládá 
odboru majetkovému evidovat požadavky osadních výborů na opravu komunikací na 
pozemcích p.č. 1073/1 v k.ú. Modlešovice, p.č. 1305/1 v k.ú. Dražejov u Strakonice, 
p.č. 598/1 v k.ú. Střela, p.č. 997/27 v k.ú. Dražejov u Strakonic, požadavek na opravu 
ulic Borová a Jedlová, požadavek na zpevnění plochy pod BIO kontejnerem na 
pozemku p.č. 1073/1 v k.ú. Modlešovice, požadavek na opravu cesty mezi Střelou a 
Virtem na pozemku p.č. 604/1 v k.ú. Střela a v závislosti na finančních prostředcích 
v rozpočtu města Strakonice zajistit jejich opravu 

V. Ukládá 
odboru majetkovému doplnění sloupů veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 1097/5 a 
p.č. 1073/1 v k.ú. Modlešovice 

VI. Ukládá 
odboru majetkovému zajistit výměnu vstupních dveří do hasičské zbrojnice ve Starém 
Dražejově 

VII. Ukládá 
odboru životního prostředí ve spolupráci se zástupci osadního výboru Habeš zmapovat 
stav a navrhnout řešení týkající se údržby zeleně v osadě Habeš 

VIII. Ukládá 
odboru odboru životního prostředí ve spolupráci se zástupci osadního výboru Habeš 
zmapovat stav a navrhnout řešení týkající se umístění kontejnerů na odpad v osadě 
Habeš 
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IX. Ukládá 
jednotlivým odborům Městského úřadu Strakonice informovat a spolupracovat 
s předsedy jednotlivých osadních výborů při přípravě a realizaci jednotlivých akcí 
v osadách 
 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na 
roky 2020-2022 

Usnesení č. 337/2020 (8/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit dokument „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na 
roky 2020-2022“ 
 
9. MěÚSS   

 Přijetí daru 
Usnesení č. 338/2020 (9/9) 
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,  

 pro potřeby Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice 
peněžní dar ve výši 30 000 Kč 

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

10. Starosta  

 Zhotovení logotypu města Strakonice 
Usnesení č. 339/2020 (9/10) 
Rada města po projednání 
I.Revokuje  
Usnesení č. 257/2020 ze dne 4. března 2020 v následujícím znění: 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi zhotovitelem Díla – logotypu města 
Strakonice paní XX a městem Strakonice za cenu:  
vytvoření variant výtvarných návrhů Díla: 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bez 
DPH 

výsledné podoby Díla a poskytnutí licence: 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bez 
DPH 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předložené smlouvy  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi zhotovitelem Díla – logotypu města 
Strakonice MATYPO, s.r.o., Havlíčkova 123, Sušice 342 01 a městem Strakonice za 
cenu:  
vytvoření variant výtvarných návrhů Díla: 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bez 
DPH 
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výsledné podoby Díla a poskytnutí licence: 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bez 
DPH 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předložené smlouvy    
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 17:05 hodin. 
 
 
 
 
 

Datum pořízení zápisu: 02.04.2020 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


