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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 12. schůze Rady města Strakonice 
konané 20. května 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. 412/2020 – č. 431/2020  

2. Finanční odbor 

 OZV č. 4/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 
                                                                        Usnesení č. 432/2020   

 Rozpočtová opatření č. 19 – 20 
                                                                        Usnesení č. 433/2020   

 MěKS – použití IF 
                                                                        Usnesení č. 434/2020   
3. TS Strakonice s.r.o. 

 Řád veřejného pohřebiště města Strakonice platný pro hřbitov Strakonice a 
hřbitov Podsrp 

                                                                        Usnesení č. 435/2020   
4. Odbor dopravy 

 Zápis z 2. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 21.4.2020  
                                                                        Usnesení č. 436/2020   

 Přechod pro chodce v Písecké ul. 
                                                                        Usnesení č. 437/2020   
5. MěÚSS 

 Přijetí daru 
                                                                        Usnesení č. 438/2020   

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka pračky pro 
MěÚSS Strakonice 2020 

                                                                        Usnesení č. 439/2020   

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka 
konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020 

                                                                        Usnesení č. 440/2020   
6. OŠCR 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
                                                                        Usnesení č. 441/2020   

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

                                                                        Usnesení č. 442/2020   
7. TC Přádelna Strakonice s.r.o. 
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 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 
386 01 jako jediného akcionáře společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. se 
sídlem Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 05879841 v působnosti valné 
hromady - Schválení hospodaření společnosti a účetní závěrky za rok 2019 

                                                                        Usnesení č. 443/2020   
 
12. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:35 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, 
se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice - uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene v souvislosti a realizací stavby: „Modernizace – VO 
+ zásuvkový pilíř“  
Usnesení č. 412/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami, a to 
Jihočeským krajem - Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se 
sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, jako stranou panující a městem 
Strakonice, se  sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou 
oprávněnou, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Strakonice, spočívající v právu služebnosti, a to umístění stavby veřejného osvětlení v 
rámci stavby „Modernizace – VO + zásuvkový pilíř“ na části pozemku p.č. 1089/1 v k.ú. 
Modlešovice (vlastník panující) a v právu přístupu na tento pozemek za účelem opravy 
a údržby stavby veřejného osvětlení. Průběh služebnosti je zobrazen geometrickým 
plánem č. 260-200129/2020, vyhotoveným společností HRDLIČKA spol. s r.o.., se 
sídlem Velké náměstí 7, Strakonice. Právo služebnosti je pro město Strakonice zřízeno 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 

2) Žádost o souhlas z titulu vlastníka sousedního pozemku a žádost o 
souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru  
V zastoupení: KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, Strakonice  
Usnesení č. 413/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku, a to p.č. 360/1 se stavbou „Přístřešek na 
parkování 2 osobních automobilů“ o rozměru 6,34 m x 12 m, umístěného na pozemku 
p.č. 360/25,  vše v k.ú. Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního 
úřadu. 
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II. Souhlasí 
s požárně nebezpečným prostorem stavby „Přístřešek na parkování 2 osobních 
automobilů“ na  pozemek v majetku města Strakonice, a to p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice 
plochou 2,1 m2.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 

3) Žádost o souhlas z titulu vlastníka sousedního pozemku a žádost o 
souhlas s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb 
Usnesení č. 414/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
z  titulu majitele sousedního pozemku p.č. 612/8 s umístěním stavby zahradního 
přístřešku na pozemku p.č. 612/7, vše v k.ú. Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu. 

II. Souhlasí  
s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. Odstupová vzdálenost mezi nově umisťovaným 
zahradním přístřeškem na pozemku p.č. 612/7 a  hranicí  pozemku p.č. 612/8, vše 
v k.ú. Strakonice, je  stanovena na 10 cm. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 

4) Žádost o uzavření nové  smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 415/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A13 s panem XX, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení o další 1 měsíc formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Součástí nájemní 
smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání 
předmětné bytové jednotky za období od 1.3.2020 do 31.5.2020. 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 2.848,- Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 8.544,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na  účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 
0080561306, spravovaný TS  Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Změna usnesení rady  města č. 349/2020, bod VII., X., XII., XIII., XIV., 

XVII, XVIII, XX, XXII – prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 416/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se změnou usnesení RM č. 349/2020 ze dne 16.4.2020, v bodech číslo VII., X., XII., 
XIII., XIV., XVII, XVIII, XX, XXII v části týkající se účinnosti dohody o zvýšení 
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nájemného. Tzn., že v dodatku bude uvedeno, že nájemné se zvyšuje s účinností od 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude ukončeno mimořádné 
opatření při epidemii.  
 

6) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice – žádost          
o povolení umístění vysílače  
Usnesení č. 417/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
umístění vysílače RipEx 400F pro datovou síť Policie ČR na budovu bývalé Okresní 
vojenské správy v Komenského ul. č.p. 146. Důvodem je modernizace systému 
centralizované ochrany Policie ČR od ledna r. 2021.  

II. Souhlasí 
umístění vysílače RipEx 400F do kanceláří muzea, které jsou v objektu ve vlastnictví 
města. Vysílač bude do hradních (expozičních) prostor přemístěn po dokončení 
rekonstrukce, a to nejdéle do konce června 2021. 
Veškeré náklady spojené s umístěním i odstraněním hradí Muzeum středního Pootaví. 
 

7) Přehled objednávek majetkového odboru za duben 2020 
Usnesení č. 418/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za duben 2020 
 

8) Seznam menších oprav a investičních akcí připravených majetkovým 
odborem k realizaci v roce 2020 
Usnesení č. 419/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
následující seznam menších akcí připravených k realizaci: 

Pořadové 
č. : 

Název akce: Náklady 
včetně 
DPH: 

Poznámka: 

1 Parkovací stání ul. Bavorova 700 000 Kč cenová úroveň 
r. 2018 

2 Páteřní cyklostezka SO 107 3 155 825 Kč cenová úroveň 
r. 2019 

3 Chodník u kostela Sv. Markéty 300 000 Kč cenová úroveň 
r. 2019 

4 Veřejné osvětlení cyklostezka Písecká 800 000 Kč cenová úroveň 
r. 2019 

5 Veřejné osvětlení Dražejov – Virt 300 000 Kč cenová úroveň 
r. 2019 

6 Veřejné osvětlení přechodu pro 
chodce Podsrp 

200 000 Kč cenová úroveň 
r. 2018 

7 Semaforový blikač Chelčického 150 000 Kč cenová úroveň 
r. 2019 
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8 V.O. osvětlení kostela Sv. Markéty 1 000 000 Kč cenová úroveň 
r. 2014 

9 Cyklostezka I. část, ul. Baarova - ul. 
Vrchlického p.p.č. 1285/1, 1285/6, 
765/132, k.ú. Strakonice 

968 000 Kč cenová úroveň 
r. 2017 

10 Stavební úpravy chodníku - ul. 
Budovatelská, p.p.č. 770/23 v k.ú. 
Strakonice 

1 070 000 Kč cenová úroveň 
r. 2018 

11 Odvodnění zpevněných ploch na 
pozemcích p.č. st.115/1, st.116/2, 
k.ú. Strakonice (nádvoří MěÚ) 

278 000 Kč cenová úroveň 
r. 2016 

12 Propojovací chodník mezi ulicemi U 
Zahrádek a U Studánky, Strakonice 

360 000 Kč cenová úroveň 
r. 2014 

13 Oprava opěrné stěny, Bavorova ulice 
parc.č. 1320/4, k.ú. Strakonice 

420 000 Kč cenová úroveň 
r. 2010 

14 Chodník, ulice Virtova, Strakonice - 
Virt 

2 000 000 Kč cenová úroveň 
r. 2019 

II. Souhlasí 
s realizací následujících akcí v roce 2020:  

1 Chodník u kostela Sv. Markéty 300 000 Kč cenová úroveň 
r. 2019 

2 Odvodnění zpevněných ploch na 
pozemcích p.č. st.115/1, st.116/2, 
k.ú. Strakonice (nádvoří MěÚ) 

278 000 Kč cenová úroveň 
r. 2016 

 

9) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 přes 
rameno řeky Otavy, Strakonice“ 
Usnesení č. 420/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Ruší 
zadávací řízení na VZ malého rozsahu dle Výzvy schválené usnesením RM Strakonice 
dne 01.04.2020 pod č. usnesení 263/2020 na realizaci akce „Oprava lávky na Podskalí 
ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice“. Důvodem je, že nebyla v termínu pro 
podání nabídek podána žádná nabídka. 

II. 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. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 46342796 
2. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice, IČ: 48035599 
4. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 Pardubice - Zelené 

Předměstí, IČ: 25253361 
5. Pavel Švestka, s.r.o., Dr. Janského 1418, 252 28 Černošice, IČ: 49827171 
6. BIGGEST s.r.o., Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň Skvrňany, IČ: 26080630 
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7. Stroje a Služby s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 
03237788 

8. APB - PLZEŇ a.s., č.p. 303, 332 04 Losiná, 27066410 
9. BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178, 337 01 Rokycany Nové Město, IČ: 

26373611 
10. OK-BE spol. s r.o., Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín, IČ: 47548916 
11. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno Trnitá, 

IČ: 25317628 
12. SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094 
13. ALBET metal, s.r.o., Vrážská 144, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČ: 62419013 
14. Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26089785 
15. Antonín Gabčo, Na Stráži 248, 386 01 Strakonice, IČ: 74418149 

III. 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“. 

IV. 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. p. Josef Zoch  
3. p. Bezpalec 
4. p. Jaroslav Houska 
5. Ing. Jaromír Zeman 

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. 
 

10) Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, 
Strakonice 
Usnesení č. 421/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na realizaci akce: „Bezbariérová trasa Domov pro seniory 
Rybniční – kulturní dům, Strakonice“ v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH. 
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III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce: 
„Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, Strakonice“  

IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen p. Michal Bezpalec 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Mgr. Michal Novotný 
6. člen - Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v 
zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Josef Zoch 
3. náhradník p. Dušan Kučera 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. Ing. arch. Marta Slámová 
6. náhradník - Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o 

Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo 
jejich náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou 
hlasů přítomných členů. 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné 
zakázky.  
VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

11) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou: 
„RVDSL 1828_C_C_STRA80-STRA1HR_MET, 16010-042300“  
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 
00 Praha 3 
V zastoupení: První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 
Usnesení č. 422/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,    130 00 Praha 3, pro uložení podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 714/4 v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti se stavbou „RVDSL 
1828_C_C_STRA80-STRA1HR_MET, 16010-042300“, za částku 10.000,- Kč bez DPH. 
K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
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12) Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 423/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 
001, v domě  s panem XX, a to ke dni 31.7.2020. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 
13) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ – změnový 
list č. 24 
Usnesení č. 424/2020 (12/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se změnovým listem č. 24, tzn. Jímací objekt – odvětrání, doplnění měření hladiny 
v jímacím objektu, tlakové ochrany výtlaku a ochrany před bleskem. Kalové laguny – 
zmenšení, odpočet spádového betonu. Infiltrace – výměna nevhodné zeminy 
z infiltračního kanálu č.3 a č.4, zúžení dna infiltračního kanálu č.3 a č.4, úprava základů 
v infiltračních příkopech č.3 a č.4 (změna šířky pasu  ze 40 cm na 25 cm), sjezdy do 
infiltračních kanálů (dopojení komunikace), odřezání ŽB desky studny S1. Vodovodní 
rozvody – demontážní práce na S2, změna rozsahu potrubí, odvětrání studen, jádrové 
vrtání pro ZI, demontážní práce ve studni S3 a S4, odpočet bentonitových pásků z pod 
zákrytových desek S1, S2, S3, S4, VS4, VS6. 

II. Souhlasí 
na základě změnového listu č. 24, s úsporou finančního plnění v rámci stavby: 
„ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – jímání vody“ o částku - 3.135.057,03 
Kč bez  DPH. Celková cena díla bude následně stanovena na základě předložení 
kompletních změnových listů.  

III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného změnového listu č. 24 a dále k následnému 
uzavření příslušného dodatku č.12. 
 

1) Rekonstrukce kanalizace na Nábřeží Otavy 
Usnesení č. 425/2020 (12/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Rekonstrukce kanalizace na Nábřeží Otavy“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Prima a.s., Raisova 1004, Strakonice, IČ: 
47239743, za cenu 1.281.281 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
1.550.350,01 Kč, termín plnění do osmi týdnů od předání staveniště, předpoklad 
zahájení srpen 2020. Předmětem smlouvy je realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace 
na Nábřeží Otavy“. 



Stránka 9 (celkem 23) 
 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce 
kanalizace na Nábřeží Otavy“. 
 

Přišla Mgr. Žiláková 

 

2) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě – oznámení o dokončení fúze 
sloučením společností UPC ČR, s.r.o. a VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s. 
Usnesení č. 426/2020 (12/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 01-126 uzavřené dne 31.8.2001 mezi 
městem Strakonice a spol. UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem  
Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, jehož předmětem bude převedení všech práv, 
povinností a závazků, vyplývajících ze smlouvy, z dosavadního nájemce UPC Česká 
republika, s.r.o., na nového nájemce: spol. VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s., se 
sídlem náměstí  Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, a to 
v souvislosti s dokončením fúze sloučením společností UPC ČR, s.r.o., jako zanikající 
společností, se  společností Vodafone Czech Republic a.s., jako nástupnickou 
společností, a sice s účinností od 1.4.2020.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 

 

3) Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu z titulu vlastníka 
sousedního pozemku a žádost o souhlas s výjimkou z odstupové vzdálenosti 
staveb 
Usnesení č. 427/2020 (12/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
z  titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1292/1 s umístěním stavby rodinného domu 
na pozemku  p.č. st. 30/1 a p.č. 36/3, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. 

II. Souhlasí  
s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na  využívání území. Odstupová vzdálenost mezi nově umisťovaným 
rodinným domem na pozemku p.č.  st. 30/1 a   p.č. 36/3  s hranicí pozemku p.č. 
1292/1, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, je  stanovena na 0,98 m a 0,5 m. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. 
 

4) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 428/2020 (12/1a) 
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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 30.června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.388 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, se slečnou XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 30.června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 3.608,- 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o  nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 018 o 
velikosti 3+1 a výměře 78,70 m2 pro pana XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o  nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 

V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 012 o 
velikosti 2+1 a výměře 65,37 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 
VI. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020 a uhrazením zbývající částky za kauci, která 
činí 2.504 Kč, a to do 31.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
květen do 25.5.2020 a zbývající část kauce do 31.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.672,- Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001, o 
velikosti 1+1 a výměře 67,64 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 5.411,- Kč/měsíc. 
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VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.011 o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2, se slečnou XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A14 o 
velikosti 4+1 a výměře 101,18 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu  do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
splátky dluhu a nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jim smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.837,- Kč/měsíc (dotace). 

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o 
velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu  do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o  nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 001 o velikosti 
3+1 a výměře 74,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc květen do 
25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.928 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007 o 
velikosti 1+1 a výměře 54,43 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.110 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003 o 
velikosti 1+1 a výměře 59,01 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.337 Kč/měsíc. 
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XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o  nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o  nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o 
velikosti 2+1 a výměře 80,60 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 6.448 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 019 o 
velikosti 2+1 a výměře 76,13 m2, s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 5.273 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A23 o 
velikosti 1+1 a výměře 44,78 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020 V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.140,- Kč/měsíc (dotace). 

XIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. A48, s 
paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, 
že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040  Kč/měsíc. 
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XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o 
velikosti 2+1 a výměře 68,90 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 5.512 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 o 
velikosti 3+1 a výměře 82,70 m2 , s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 6.616 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. B11 o 
velikosti 1+1 a výměře 57,27 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.249 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.006 o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.728,- Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č.012 o 
velikosti 1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 2.736 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 016, o 

velikosti 1+1 a výměře 52,78 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.048 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

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

velikosti 1+1 a výměře 60,50 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 30.06.2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 

za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 

květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.648 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

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

velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 30.06.2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 

za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 

květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 7.176,- Kč/měsíc. 

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

velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2  s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 001 o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.324 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXX. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
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XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 003, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.324 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 006 o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.324 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXXIII. 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 panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného na 80 Kč/m2, což činí 4.324 
Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
bude ukončeno mimořádné opatření při epidemii. 

XXXIV. 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 manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že manž. XX neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 007, o 
velikosti 1+1 a výměře 49,17 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc 
květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.654,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 008 o 
velikosti 2+1 a výměře 63,96 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 31.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 31.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 2.766,- Kč (dotace)  

XXXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 004 o 
velikosti 1+1 a výměře 57,50 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc květen do 25.5.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.908,- Kč (dotace)  

XXXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 022 o 

velikosti 4+1 a výměře 82,97  m2 s manželi XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 

za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc 

květen do 25.5.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.527,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 002, o 
velikosti 2+kk a výměře 68,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918,- Kč/měsíc (dotace). 

XL. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 005, o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc květen do 
25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XLI. 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 manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že manželé XX, neuhradí 
nájemné za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XLII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 013 o 
velikosti 2+kk a výměře 67,60 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu o další do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)  
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XLIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 015 o 
velikosti 3+0 a výměře 78,45 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.824,- Kč (dotace)  

XLIV. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc květen do 25.5.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc květen do 25.5.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XLV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

5) Veřejné osvětlení páteřní cyklostezky v úseku: „Most ul. Ellerova – 
klubovna skautů Na Křemelce“ 
Usnesení č. 429/2020 (12/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Veřejné osvětlení páteřní cyklostezky v úseku: Most ul.Ellerova – klubovna 
skautů Na Křemelce“  
Pořadí firem:      
1 . UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 386 01 Strakonice   575.835,- 
Kč bez DPH  
2 . ELEKTROMONTÁŽE  Blatná, spol. s r.o. Ve Škalí 623,  388 01  Blatná    591.669,90 
Kč bez DPH  
3.  ELEKTROSTAV, s. r. o., Strakonice, Písecká 283, 386 01 Strakonice       601.636,- 
Kč bez DPH 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem UNIELEKTRO, s. r. o.,  Strakonice, Radošovice149, 
386 01 Strakonice    IČ : 47239514 na zhotovení stavby „Veřejné osvětlení páteřní 
cyklostezky v úseku: Most ul.Ellerova – klubovna skautů Na Křemelce“ za cenu: 
575.835,- Kč bez DPH, s termínem dokončení stavby do 30.8.2020. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 

6) ZŠ Poděbradova  č.p. 882 –  oprava sociálního  zařízení  hoši 
Usnesení č. 430/2020 (12/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „ZŠ Poděbradova  č.p. 882– oprava sociálního zařízení hoši“. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností  SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 
506, IČ 45023786, za cenu 675.865,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
817.797,- Kč, termín plnění od 1.7.2020 do 24.8.2020. Předmětem smlouvy je realizace 
stavby „ZŠ Poděbradova  č.p. 882 – oprava sociálního zařízení hoši“. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby  „ZŠ Poděbradova č.p. 
882 – oprava sociálního zařízení hoši“. 
 
1) Kání Vrch – směna pozemků – upřesnění (změna) záměru 
Usnesení č. 431/2020  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opětovným upraveným (bez pozemku parc.č.st. 2179/15) vyhlášením záměru na 
směnu dále uvedených nemovitých věcí: 

 pozemku parc.č. st. 2179/2 o výměře 1336 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp./če se způsobem využití průmyslový objekt, a geometrickým plánem nově 
vytvořenými pozemky parc.č. 1762 o výměře 1849 m2 a parc.č. 1763 o výměře 
872 m2, které vznikly oddělením z pozemku parc.č. st. 2179/1, vše v kat. území 
Strakonice, ve vlastnictví společnosti Adient, 

 za pozemek ve vlastnictví města Strakonice parc.č. 1208/16 o výměře 1724 m2 
v kat. území Strakonice. 

 
2. Finanční odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 OZV č. 4/2020 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí 

Usnesení č. 432/2020 (12/2) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 4/2020 o stanovení koeficientů 
pro výpočet daně z nemovitých věcí. 
 

 Rozpočtová opatření č. 19 – 20 
Usnesení č. 433/2020 (12/2a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 19 ve výši  181.000,00 Kč 
Přesun v rámci výdajů odboru školství a cestovního ruchu, položky poskytnutí dotace 
HC Strakonice, a to z neinvestičních prostředků na investiční. Finanční prostředky 
budou použity k dofinancování spoluúčasti organizace na získaných investičních 
grantech na realizaci projektů „Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve 
Strakonicích“ a „Rekonstrukce stávajících šaten na zimním stadionu ve Strakonicích“. 
Rozpočtová skladba výdaje 215 – 3429 - 5222 -181.000,00 
 výdaje 215 – 3429 - 6322        +181.000,00  

RO  č. 20 ve výši  563.000,00 Kč 
Dotace ze SR na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu „Strakonice – asistent 
prevence kriminality“. Finanční prostředky budou použity zejména na mzdové výdaje 
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dvou asistentů prevence kriminality, vstupní a průběžná školení, školení mentora a 
lektorné. 
Rozpočtová skladba příjmy 1 – 0000 - 4116 ÚZ  14 032 
 výdaje 1 – 5311 – 5xxx     ÚZ  14 032 

 

 MěKS – použití IF 
Usnesení č. 434/2020 (12/2a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Strakonice: 

1. na pořízení elektronického docházkového systému ve výši 73.000,00 Kč včetně 
DPH, který bude evidovat pohyb osob u hlavního i technického vstupu do 
budovy kulturního domu. K nákupu dochází z důvodu modernizace a přehledu 
pohybu osob v kulturním domě s ohledem na bezpečnost budovy a situaci 
Covid-19, 

2. na pořízení nového kamerového systému ve výši 164.200,00 Kč včetně DPH, 
a to  z důvodu modernizace a rozšíření kamerového systému s přechodem na 
IP technologii. K  nákupu vedou ekonomické ztráty v místech, kde dům kultury 
není monitorován a zároveň je potřeba zvýšený monitoring osob s ohledem na 
situaci Covid-19.  

 
3. TS Strakonice s.r.o. 

 Řád veřejného pohřebiště města Strakonice platný pro hřbitov 
Strakonice a hřbitov Podsrp 

Usnesení č. 435/2020 (12/3) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla  
souhlasit s předloženým „Řádem veřejného pohřebiště města Strakonice platným pro 
hřbitov Strakonice a hřbitov Podsrp“. 
 

4. Odbor dopravy 

 Zápis z 2. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 21.4.2020  
Usnesení č. 436/2020 (12/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání  dopravní komise konané dne 21.4.2020. 
 

 Přechod pro chodce v Písecké ul. 
Usnesení č. 437/2020 (12/4) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru zadat projekt na úpravu stávajícího přechodu pro chodce v ulici 
Písecká u Jihospolu.  
 
5. MěÚSS 

 Přijetí daru 
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Usnesení č. 438/2020 (12/5) 
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.  

 

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka 
pračky pro MěÚSS Strakonice 2020 

Usnesení č. 439/2020 (12/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodávka 1 ks 
průmyslové pračky, předpokládaná hodnota 350.000,- Kč bez DPH) na akci „Dodávka 
pračky pro MěÚSS Strakonice 2020“  
II. Souhlasí 
s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka pračky pro MěÚSS Strakonice 2020“ 
III. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka pračky pro MěÚSS Strakonice 2020“ těmto firmám: 

1) PRAGOPERUN, spol. s r.o.  
IČO 41190360, se sídlem Modletice 98, 251 01 Říčany 

2) Alliance Laundry CE s.r.o.  
IČO 29451914, se sídlem Místecká 1115, 742 58 Příbor 

3) K2 elektroservis, s. r. o. 
IČO 27705943, se sídlem Vladislav 26, PSČ 675 01 

4) ELEKTRO Hana Němcová s.r.o. 
IČ: 08626936, sídlo: Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 

5) ELEKTRO Jankovský s.r.o. 
sídlo: Náměstí Míru 204, 388 01 Blatná, 
IČ: 260 35 405,Pobočka: Katovická 1307, Strakonice 

6) ELEKTRO VILLNER s.r.o. 
IČ: 63250063, sídlo: Podskalská 316, Strakonice I, 386 01 Strakonice 

IV. Souhlasí 
se složením hodnotící komise: 
členové hodnotící komise: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 
3. Václav Kroupa 
4. Hana Benešová 
5. Mgr. Lenka Kratochvílová 
náhradníci členů hodnotící komise: 
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1. Josef Zoch 
2. Bc. Věra Mráčková  
3. Ing. Stanislava Bečvářová 
4. Antonín Hlavatý 
5. Zuzana Kunešová 
V. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné 
zakázky. 

 

7) Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – dodávka 
konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020 

Usnesení č. 440/2020 (12/5a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ( dodávka 1 ks 
konvektomatu, předpokládaná hodnota 500.000,- Kč bez DPH) na akci „Dodávka 
konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020“  
II. Souhlasí 
s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020“ 
III. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020“ těmto firmám: 

1) Ro Gastroservis-CB, s. r.o.  
 IČO 05027012, se sídlem Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice 

2) UMPO spol. s r.o.  
 IČO 28095553, se sídlem Krumlovská 110, 382 03 Křemže 

3) J.B.GASTRO 
 IČO 62546431, se sídlem Dražice 261, 391 31 Dražice 

4) ELEKTRO Hana Němcová s.r.o. 
IČ: 08626936, sídlo: Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 

5) ELEKTRO Jankovský s.r.o. 
sídlo: Náměstí Míru 204, 388 01 Blatná, 
IČ: 260 35 405, Pobočka: Katovická 1307, Strakonice 

6) GASTROSERVIS 
           IČ:64857441, místo podnikání: Nad Sady 223, 387 06, Malenice 

IV. Souhlasí 
se složením hodnotící komise: 
členové hodnotící komise: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 
3. Václav Kroupa 
4. Hana Benešová 
5. Mgr. Lenka Kratochvílová 
náhradníci členů hodnotící komise: 
1. Josef Zoch 
2. Bc. Věra Mráčková  
3. Ing. Stanislava Bečvářová 
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4. Antonín Hlavatý 
5. Zuzana Kunešová 
V. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné 
zakázky. 
 
6. OŠCR 

7) Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Usnesení č. 441/2020 (12/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ U Parku Kč 260 
MŠ A. B. Svojsíka Kč 270 
MŠ Lidická Kč 280 
MŠ Šumavská Kč 280 
MŠ Čtyřlístek Kč 360 
Částka je stanovena pro období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021. 
 

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

Usnesení č. 442/2020 (12/6a) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje  
předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 
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, 
člen určený ředitelem krajského úřadu, 
odborník určený Českou školní inspekcí, 
odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. Mgr. Jaroslava Kolesová, pedagogický pracovník, 
školní inspektor České školní inspekce, 
člen školské rady. 

 
7. TC Přádelna Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké 
nám. 2, 386 01 jako jediného akcionáře společnosti TC Přádelna 
Strakonice s.r.o. se sídlem Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 
05879841 v působnosti valné hromady – Schválení hospodaření 
společnosti a účetní závěrky za rok 2019 

Usnesení č. 443/2020 (12/7) 
Rada města po projednání přijala podle §102, odst. 2, písm. c) zákona 128/200 Sb., o 
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TC 
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Přádelna Strakonice s.r.o. na svém jednání konaném výše uvedeného dne toto 
rozhodnutí: 

I. Schvaluje 
Účetní závěrku a výroční zprávu společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. za rok 2019. 
II. Schvaluje 
následující návrh na rozdělení zisku: 
 Zisk po zdanění    74.596 Kč  
 Příděl do fondu zisků minulých let         74.596 Kč 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 15:45 hodin. 
 
 
 
 

Datum pořízení zápisu: 20.05.2020 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


