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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 14. schůze Rady města Strakonice 

konané 3. června 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. 446/2020 – 536/2020 

2. OŠCR 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit za rok 2019  

                                                                             Usnesení č. 537/2020  

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2020 
                                                                             Usnesení č. 538/2020  

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2020 – opatření 
1 – Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 
                                                                              Usnesení č. 539/2020  

 Darovací smlouva – omalovánky pro děti v mateřských školách zřizovaných 
městem Strakonice 
                                                                              Usnesení č. 540/2020  

 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl nohejbalu 
                                                                              Usnesení č. 541/2020  

 Užití znaku města Strakonice – OP SK Slavia Praha – odbočka Strakonice, 
zapsaný spolek 
                                                                              Usnesení č. 542/2020  

3. Finanční odbor 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 
založených organizací za rok 2019 
                                                                             Usnesení č. 543/2020  

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2019 
                                                                             Usnesení č. 544/2020  

 Rozpočtové opatření č. 21, č.22, č. 23 
                                                                             Usnesení č. 545/2020  

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2020 ze dne 11.05.2020 
                                                                             Usnesení č. 546/2020  

 MěKS – použití investičního fondu organizace – doplnění usnesení 
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                                                                             Usnesení č. 547/2020  
4. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.1.2020 do 31.5.2020 
                                                                             Usnesení č. 548/2020  

 Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu Strakonice 
                                                                             Usnesení č. 549/2020  

 Zápis z 2. jednání komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 14.5.2020 
                                                                             Usnesení č. 550/2020  

 Instalace herních prvků v parku Jezárky 
                                                                             Usnesení č. 551/2020  

5. OIP 

 Smlouva o poskytování služeb OtavaNet 
                                                                             Usnesení č. 552/2020  

 Objednávky odboru informatiky a provozu za duben 2020 
                                                                             Usnesení č. 553/2020  

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Koupě 1 
ks služebního osobního vozu – 8-9 míst“ 
                                                                             Usnesení č. 554/2020  

6. Starosta 

 MAS Strakonicko, z.s. – žádost o zařazení území obce Strakonice do území 
působnosti MAS Strakonicko, z.s. na programové období 2021 – 2027 
                                                                             Usnesení č. 555/2020  

 Nabídka spolupráce s DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
                                                                             Usnesení č. 556/2020  

7. TS Strakonice s.r.o. 
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, 
Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Zápis č.3/2020 ze  zasedání Dozorčí rady 
TS Strakonice s.r.o. dne 21. května 2020  
                                                                             Usnesení č. 557/2020  

8. MěÚSS 

 Přijetí daru 
                                                                             Usnesení č. 558/2020  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka pračky pro MěÚSS 
Strakonice 2020“ 
                                                                             Usnesení č. 559/2020  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka konvektomatu pro MěÚSS 
Strakonice 2020“ 
                                                                             Usnesení č. 560/2020 

 
 
 
 
14. 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 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová 

1) Žádost o úpravu pozemku  v prostoru průchozí uličky na pozemcích v 
majetku města Strakonice p.č. 633/4, 628/65 a 628/116, vše v k.ú Nové 
Strakonice 
Usnesení č. 446/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
se zařazením stavební úpravy průchozí uličky, která je využívaná občany a která se 
nachází na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. 633/4, 628/65 a 628/116, vše 
v k.ú Nové Strakonice, do plánu oprav komunikací, které jsou v majetku města 
Strakonice, a to dle priority důležitosti oprav. 
 

2) Žádost o vybudování pevného oplocení u stávajících garáží u obchodního 
centra, na pozemcích města Strakonice p.č. 384/1 a 393/13, vše v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 447/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s vybudováním pevného oplocení u stávajících garáží u obchodního centra, na 
pozemcích města Strakonice p.č. 384/1 a 393/13, vše v k.ú. Strakonice. 
 

3) Žádost o opravu stávající komunikace k chatové oblasti v Holi, na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. 484/11, 153/3 a 261/3, vše 
v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 448/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zařazením opravy stávající komunikace k chatové oblasti v Holi, která se nachází na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. 484/11, 153/3 a 261/3, vše v k.ú. Nové 
Strakonice, do plánu oprav komunikací, které jsou v majetku města Strakonice, a to 
dle priority důležitosti oprav. 
 

4) Uzavření dodatku ke smlouvě č. 03-243 uzavřené dne 20.8.2003 mezi 
městem Strakonice a TS Strakonice s.r.o. 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 
 

5) Žádost  
Usnesení č. 449/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s pronájmem 1 místnosti v objektu bývalé ubytovny na poz. p.č. st. 34/2  v areálu 
Bažantnice, k.ú. Nové Strakonice, žadateli panu XX, a to z toho důvodu, že objekt na 
poz. p.č. st. 34/2 v k.ú. Nové Strakonice není určen k bydlení, ani jeho technický stav 
není vhodný k trvalému bydlení. 
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6) Žádost spol. Ciao …, cestovní kanceláře, s.r.o., se sídlem Zámek 1, 
Strakonice 
Usnesení č. 450/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na snížení nájemného u níže uvedených smluv na pronájem 
nebytových prostorů, uzavřených mezi městem Strakonice a spol. Ciao …, cestovní 
kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, Strakonice, a to na dobu od 1.7.2020 do 
31.12.2020, a sice o 80 % z nájemného za uvedené období, z důvodu zasažení oboru 
podnikání v souvislosti s nemocí COVID-19: 
smlouva č. 01-122 uzavřena dne 16.12.1996 - nebytové prostory v objektu č.p. 1 
Zámku ve Strakonicích, konkrétně prostory o výměře 77 m2 na I. hradním nádvoří 
(vchod z průjezdu) 
smlouva č. 07-364 uzavřena dne 28.8.2007- nebytové prostory v objektu č.p. 1 Zámku 
ve Strakonicích, konkrétně prostory o výměře 53 m2 na I. hradním nádvoří (vpravo pod 
ZUŠ). 
II. Nesouhlasí 
se snížením nájemného z nebytových prostorů v přízemí objektu č.p. 58 v ul. U Sv. 
Markéty ve Strakonicích o výměře 84,3 m2, jejichž nájemcem je, na základě nájemní 
smlouvy č. 07-457 uzavřené dne 19.11.2007 s městem Strakonice, spol. Ciao …, 
cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Zámek 1, Strakonice, a to z toho důvodu, že 
prostory jsou využívány nejen pro poskytování komplexních služeb CR, ale zároveň i 
pro firmu Ciao Reality s.r.o., se sídlem Zámek 1, Strakonice II, 386 01 Strakonice. 
 

7) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Starý Dražejov – nové OM 
parc. č. 58/6“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 451/2020 (14/1)  
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 pozemků v 
majetku města Strakonice p.č. 1293/1, 1293/3 a p.č. 57/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Starý Dražejov – nové OM parc. č. 58/6“ 
dle sazebníku, tzn. za částku 10.750,- Kč bez DPH. 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 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě 
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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 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. 
 

8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice - Nad Parkem - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  
370 01 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 452/2020 (14/1)  
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 E.ON Distribuce, a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, pro uložení 
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň, uzemnění do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. st. 755 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se 
stavbou „Strakonice - Nad Parkem - kNN“, za částku 161,- Kč bez DPH. K této částce 
bude připočtena platná sazba DPH. 
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II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

9) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice, Nad Parkem - stavební 
úpravy NN, kabelizace“  
Žadatel: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  
370 01 České Budějovice 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek 
Usnesení č. 453/2020 (14/1)  
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 E.ON Distribuce, a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, pro uložení 
distribuční soustavy – zemní kabel NN, kabelové skříně, uzemnění do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. 562/6, 574/6, 574/23, 580/31, 580/44, st. 696, 
1277/1, 533/5, 536/15, 556/2, st. 800/2, 1591, 580/34, 580/35, 584/25, 1679, 1682  
v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou „Strakonice, Nad Parkem - stavební úpravy 
NN, kabelizace“, za částku 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná 
sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

10) Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce silnice III_00430 Hajská, 
Strakonice“  
Usnesení č. 454/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, kterou se společnost CETIN a.s. 
zavazuje zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek 
stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka – město Strakonice, který Překládku 
vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, 
které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem – městem 
Strakonice vyvolána. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni 
uzavření Smlouvy 183.230 Kč. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

11) Výpůjčka části pozemku p.č. 1326/3 v k.ú.  Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 455/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 1326/3  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic o výměře cca 140 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s panem XX, za 
účelem udržování této části pozemku (zatravnění a výsadba zeleně), a to na dobu 
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Dále se vypůjčitel se zavazuje:  
a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě 
porušení povinností  vypůjčitele  je  vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení 
uvedených povinností vypůjčitele.  
b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí 
v řádném stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
do pořádku). V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit 
následky tohoto porušení  (uvést pozemek do pořádku).  
c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak 
vypůjčitel předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po 
předběžném oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  
d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětné části pozemků. V případě 
porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením 
předmětných částí pozemků do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.   
Nevyklidí-li vypůjčitel předmětné části pozemků ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení 
smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, 
že je půjčitel oprávněn předmětné části pozemků vyklidit a zrekultivovat sám, a to na 
náklady vypůjčitele.  
Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejich úhradě.  
e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním 
není dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze 
uplatňovat samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  
f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 
vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

12) Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 456/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 360/1  v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 200 m2. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s paní XX, za účelem udržování 
této části pozemku (zatravnění a výsadba zeleně), a to na dobu neurčitou  s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.  
Dále se vypůjčitel se zavazuje:  
a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě 
porušení povinností  vypůjčitele  je  vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli smluvní 
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pokutu ve výši 10.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení 
uvedených povinností vypůjčitele.  
b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí 
v řádném stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
do pořádku). V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli  
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit 
následky tohoto porušení  (uvést pozemek do pořádku).  
c)  umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak 
vypůjčitel předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po 
předběžném oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané doklady.  
d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětné části pozemků. V případě 
porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením 
předmětných částí pozemků do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.   
Nevyklidí-li vypůjčitel předmětné části pozemků ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení 
smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, 
že je půjčitel oprávněn předmětné části pozemků vyklidit a zrekultivovat sám, a to na 
náklady vypůjčitele.  
Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejich úhradě.  
e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním 
není dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze 
uplatňovat samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  
f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 
vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

13) Ředitelství  silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 
4  Česká republika – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) 
k částem pozemků p.č. 724/1 a p.č. 724/2 v k.ú. Nové Strakonice a 
k pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Radošovice u Strakonic v souvislosti 
se  stavbou: „Strakonice, Volyňská VO“  
Usnesení č. 457/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu s uzavřením 
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními 
stranami, a to Ředitelstvím  silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4  Česká republika (budoucí povinný a následně povinný) a městem Strakonice 
se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810 (budoucí oprávněný a 
následně oprávněný). Předmětem těchto smluv je zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) k částem pozemků p.č. 724/1 a p.č. 724/2, vše v k.ú. Nové 
Strakonice a k části pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Radošovice u Strakonic (vlastník ŘSD) 
ve prospěch města Strakonice, spočívající v povinnosti ŘSD strpět umístění, zřízení, 
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provozování, údržbu, opravy a odstranění  stavby, a to stavby „Strakonice, Volyňská 
VO“ v předpokládaném rozsahu věcného břemene – služebnosti formou  5 x protlak 
uložení VO v délce 12 bm = 60 bm, 5 x rezervní chránička a podélné uložení do 
pomocného pozemku (pod chodník a zelený pás)  71 bm VO a 36 bm světelné 
signalizace.  Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 12 měsíců od data 
podpisu předávacího protokolu (případně od data vydání kolaudačního souhlasu 
stavby). Město se zavazuje zajistit vyhotovení geometrického plánu do 3 měsíců od 
data podpisu předávacího protokolu (případně od data vydání kolaudačního souhlasu 
stavby). V případě nedodržení této lhůty se zavazuje město Strakonice uhradit smluvní 
pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.    
Právo  služebnosti  inženýrské sítě  se  zřizuje  na  dobu  neurčitou  a úplatně  za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.650,77 Kč včetně DPH.  

II. Souhlasí 
se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 4/EN/SSB 11 – 2020. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 

14) Žádost o souhlas s realizací stavby z titulu vlastníka sousedního 
pozemku a žádost o souhlas s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb 
Usnesení č. 458/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
z  titulu majitele sousedních pozemků p.č. 395/4 a p.č. 563/53  s realizací stavby 
“Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 771 v ul. Zahradní“  na pozemcích 
p.č. 559/5 a p.č. st. 4007, vše  v k.ú. Strakonice.  
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 přístavbou rodinného 
domu č.p. 771 a bytovými domy č.p. 810 a č.p. 811 v ul. Zahradní ve Strakonicích 
(výška 10,8 m) je stanovena na 9,4 m.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. 
 
15) Žádost o pronájem pozemku – dodatek k NS – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 459/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 08-189 ze dne 
30.4.2008, týkající se zvýšení výměry pronajatého pozemku, a to o cca 53 m2 za 
účelem rozšíření stávající  tzv. předzahrádky a dále týkající se zvýšení ceny nájmu.  
Nájemní smlouva je uzavřena se společností Znakon Reality s.r.o., IČ 04747445, 
Sousedovice.  
 
16) Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem zřízení dráhy pro dálkově 
řízené modely aut  
Usnesení č. 460/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s  uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce číslo 2018-00620, týkající se snížení 
výměry vypůjčeného pozemku p.č. 1165 v k.ú. Strakonice - předmětu smlouvy, a to o 
cca 4.500 m2. Smlouva o výpůjčce je uzavřena s panem XX, BIKEFAKTORY Strakonice, 
IČ 87698340. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
III. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o výpůjčce, týkající se  části pozemku p.č. 1165 v k.ú. Strakonice 
o výměře cca 4.500 m2 za účelem zřízení a užívání dráhy pro dálkově řízené modely 
aut. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s panem  XX, panem XX a panem XX, na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.   
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.Tento souhlas nenahrazuje souhlas všech dotčených 
orgánů. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
17) Žádost o výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 461/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o výpůjčce, týkající se  části pozemku p.č. 628/126 v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 30 m2 za účelem umístění dvou zahradních chatek ve 
vnitrobloku bytových domů.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s paní XX,  s paní XX a s  paní XX na dobu neurčitou 
s 3 měsíční výpovědní lhůtou.   
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
18) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 462/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře cca 6 m2, v k.ú. 
Strakonice,  za účelem umístění  tzv. předzahrádky.  
 

19) Žádost o převod nájemní smlouvy, případně žádost o prodej  
Usnesení č. 463/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. st. 759 o výměře 439 m2, na jehož 
části se  nachází stavba jiného subjektu, a pozemku p.č. st. 765 o výměře 262 m2, na 
jehož části se  nachází stavby jiného subjektu, vše v k.ú. Strakonice  
 

20) Žádost o zpětné vyrovnání nákladů na oplocení areálu bývalého 
hudebního klubu Na Křemelce 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod 
 

21) Žádosti spol. VESNAB Creation s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 

- snížení nájemného z pronajatých prostorů  

- snížení záloh na služby spojené s nájmem nebytových prostorů 
Usnesení č. 464/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku mezi městem Strakonice a  spol. VESNAB 
Creation s.r.o., Kaprova 42/14, Praha,  k nájemní smlouvě  č. 2017-00169 ze dne 
6.4.2017, jehož předmětem bude  snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu 
čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích (OD Maják), nájemci spol. VESNAB Creation 
s.r.o., Kaprova 42/14, Praha, IČ: 05990084, na dobu  1 roku (červenec  2020 – až 
červen  2021), a  sice na částku 550 Kč/m2/rok, tzn. 91.300 Kč/ročně. 

II. Nesouhlasí 
se snížením výše záloh a nákladů na provoz výtahu a úklid společných prostorů, to vše 
v objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích, nájemci spol. VESNAB Creation 
s.r.o., Kaprova 42/14, Praha, který je na základě nájemní smlouvy č. 2017-00169 ze 
dne 6.4.2017 uzavřené s městem Strakonice nájemcem nebytových prostorů v 1. 
poschodí objektu, a to vzhledem k tomu, že nájemce si pronajal prostory v objektu, 
jehož součástí je výtah, a je tedy povinen hradit podíl na nákladech spojených 
s provozem výtahu v objektu, stejně tak jako se podílet na nákladech na úklid 
společných prostorů v objektu, to vše i s ohledem na snížené nájemné z pronajatých 
prostorů v uvedeném objektu.  
 

22) Žádost o pronájem chaty na Podskalí Strakonice  
Usnesení č. 465/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s tím, aby byl objekt chaty na Podskalí, na poz. p.č. st. 373 o výměře 41 m2 v k.ú. 
Strakonice, pronajímán panu XX, a to vzhledem ke stavu objektu chaty na Podskalí a 
náročnosti nutných investic, spojených s případným pronájmem objektu. 
 

23) Žádost spol. VERY GOODIES  a.s., se sídlem Mariánské náměstí 159/4, 
110 00 Praha 1, Staré Město,  o snížení nájemného  
Usnesení č. 466/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
za účelem zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem na území 
ČR v březnu 2020 a krizovými či mimořádnými opatřeními, s uzavřením dodatku k 
nájemní smlouvě č. 2015-450  uzavřené dne 11.12.2015 mezi městem Strakonice a 
nájemcem spol. VERY GOODIES a.s., se sídlem Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha 
1, Staré Město (původní nájemce zaniklá společnost AUTIC, a.s., se sídlem Na Radosti 
413, Praha 5, po sloučení spol. AUTIC, a.s., se spol. VERY GOODIES a.s.  dne 1.7.2019 
je nájemcem nástupnická společnost  VERY GOODIES a.s., se sídlem Mariánské 
náměstí 159/4, 110 00 Praha 1, Staré Město), jehož  předmětem bude snížení 
nájemného  z 13 ploch pro umístění prodejních nápojových automatů v budovách 
STARZ Strakonice a MÚ Strakonice na dobu od 1.4.2020 do 30.6.2020, a sice o 100 %  
z nájemného za uvedené období.  
 

24) Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 467/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00125 uzavřené 
dne 26.4.2019 mezi městem Strakonice a nájemcem panem XX, jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostorů o výměře 51,35 m2 v přízemí budovy ve Strakonicích, 
na pozemku p.č. st. 146/1 v k.ú. Strakonice,  jehož předmětem bude převedení všech 
práv, povinností a závazků, vyplývajících ze smlouvy, z dosavadního nájemce, jímž je  
pan XX, na nového nájemce spol. Czech Balloons s.r.o., se sídlem Na Ohradě 87, 
Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ: 080 39 640, zastoupenou jednatelem panem XX.  
 

25)  Sunshine cabaret z.s., Švandy dudáka 737, Strakonice – žádost                    
o souhlas s rozšířením WC v pronajatých prostorech v  I. nadz. podl. objektu 
Na Ostrově 1415 ve Strakonicích 
Usnesení č. 468/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s  rozšířením WC v 1. nadz. podl. budovy Na Ostrově 1415, konkrétně s osazením 1 
WC, umyvadla a pisoáru v místnosti přilehlé k stávajícím WC, které budou  připojeny 
k jedinému funkčnímu odpadu a přívodu vody, WC bude odděleno od chodby příčkou 
silnou 8 cm a dveřmi, strop v obou místnostech (stávající i nově zamýšlené WC) bude 
opatřen stropem z protipožárního sádrokartonu, to vše dle podoby WC konzultované 
s architekty, odpovídající  architektonickému projektu. Výše uvedené úpravy budou 
provedeny na náklady nájemce, spolku Sunshine cabaret, z.s., Švandy dudáka 737, 
Strakonice,  který je na základě nájemních smluv č. 2018-00398 ze dne 31.7.2018 a  
č. 2019-00031 ze dne 31.1.2019 nájemcem nebytových prostorů v 1. nadz. podl. 
objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích. Po skončení nájmu nebude žádným 
způsobem nájemci kompenzována částka proinvestovaná při provedení výše 
uvedených úprav. Tento souhlas nenahrazuje souhlas architekta MÚ a stavebního 
úřadu MÚ Strakonice.  
 



Stránka 13 (celkem 54) 
 

26) Žádosti  
 o projednání nákladů na provoz a údržbu výtahu  
 o projednání zrušení úklidu společných prostor  
 o projednání výměny oken 

Usnesení č. 469/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
se snížením výše záloh a nákladů na provoz výtahu a úklid společných prostorů, to vše 
v objektu, nájemci paní XX,  která je na základě nájemní smlouvy č. 2016-00399 
uzavřené s městem Strakonice dne 29.7.2016 nájemcem nebytových prostorů ve 2. 
poschodí OD Maják, Velké náměstí 141 ve Strakonicích, a to vzhledem k tomu, že 
nájemce si pronajal prostory v objektu, jehož součástí je výtah, a je tedy povinen hradit 
podíl na nákladech spojených s provozem výtahu v objektu, stejně tak jako se podílet 
na nákladech na úklid společných prostorů v objektu.  

II. Nesouhlasí  
s výměnou oken v budově OD Maják na Velkém náměstí 141 ve Strakonicích, s tím, že 
v současné době není tato výměna v plánu, a to i s ohledem na výši nájemného 
z  pronajatých prostorů v uvedeném objektu, přičemž při současné výši nájemného 
z prostorů v uvedené budově není možné vytvořit dostatečný reprodukční fond na 
provedení výměny oken v objektu.  
 
27) Prodej pozemků  v lokalitě Jezárka – daň z nabytí  nemovitosti 2020 
v době koronaviru i po zbytek roku 2020 
Usnesení č. 470/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předloženou informaci, týkající se možného zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a 
odkládá své rozhodnutí do doby schválení příslušného zákona.  
Dále souhlasí v současné době s přerušením procesu zpracování  uzavření kupních 
smluv s panem XX, s paní XX a s panem XX do doby doprojednání a přijetí příslušného 
zákona.  
 

28) Stížnost na chování nájemníků  

Usnesení č. 471/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
TS Strakonice, s.r.o. zaslání výzvy nájemci paní XX, ke zjednání nápravy, a to v tom 
smyslu, aby se nájemce a osoby, které byt užívají, chovali v souladu s nájemní 
smlouvou a nedocházelo k rušení nočního klidu a obtěžování ostatních uživatelů bytů 
hlučným a nevhodným chováním. V případě, že nedojde k nápravě, bude přistoupeno 
k výpovědi z nájmu, případně nebude smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
 

29) Stížnost na chování nájemníků 
Usnesení č. 472/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
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I. Ukládá 
TS Strakonice, s.r.o. zaslání výzvy nájemci paní XX, ke zjednání nápravy, a to v tom 
smyslu, aby se nájemce a osoby, které nájemce navštěvují, chovali v souladu 
s nájemní smlouvou a nedocházelo k rušení nočního klidu a obtěžování ostatních 
uživatelů bytů hlučným a nevhodným chováním.  
V případě, že nedojde k nápravě, bude přistoupeno k výpovědi z nájmu, případně 
nebude smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
 

30) Stížnost na chování nájemníků 
Usnesení č. 473/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
TS Strakonice, s.r.o. zaslání výzvy nájemci paní XX, ke zjednání nápravy, a to v tom 
smyslu, aby se nájemce a osoby, které byt užívají a nájemce navštěvují, chovali 
v souladu s nájemní smlouvou a nedocházelo k rušení nočního klidu a obtěžování 
ostatních uživatelů bytů hlučným a nevhodným chováním. Dále bude paní XX 
odstraněno oplocení, které vzniklo bez povolení na pozemku přilehlém k bytovému 
domu. V případě, že nedojde k nápravě, bude přistoupeno k výpovědi z nájmu, 
případně nebude smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
 

31) Stížnost na chování nájemníků 
Usnesení č. 474/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
TS Strakonice, s.r.o. zaslání výzvy nájemci paní XX, ke zjednání nápravy, a to v tom 
smyslu, aby se nájemce choval v souladu s nájemní smlouvou a nedocházelo k rušení 
nočního klidu a obtěžování ostatních uživatelů bytů hlučným a nevhodným chováním. 
V případě, že nedojde k nápravě, bude přistoupeno k výpovědi z nájmu, případně 
nebude smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
 

32) Žádost o souhlas s přihlášením osob na služby  
Usnesení č. 475/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s přihlášením pana XX, paní XX, pana XX a pana XX, na služby spojené s užíváním 
bytové jednotky, jehož nájemcem je paní XX.  
 

33) Žádost  o nalezení vhodného řešení problému s okny 
Usnesení č. 476/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s provedením nutných oprav štítových dřevěných oken v bytě, jehož nájemcem je pan 
XX.  
 

34) Žádost  o výměnu střešních oken v bytě 
Usnesení č. 477/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s provedením nutných oprav, ne výměny, střešních oken v bytě, jehož nájemci jsou 
manželé XX. 
 

35) Žádost o vybudování sprchového koutu 
Usnesení č. 478/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s provedením stavebních úprav v bytě, spočívajících ve výměně vany za sprchový kout. 
Úpravy budou provedeny na náklady nájemce, paní XX. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu. V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo 
na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden paní 
XX, do původního stavu. 
 

36) Žádost o podnájem bytu 
Usnesení č. 479/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souladu s ust. § 2275 oz., s podnájmem b.j. č. 010 v domě, nájemce XX,  pro paní 
XX + 2 osoby, a to po dobu vlastnictví bytové jednotky městem Strakonice  s tím, že 
podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení 
podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
 

37) Žádost o změnu zimní zahrady 
Usnesení č. 480/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s vyzděním a prosklením předsíně v bytě č. 004 v domě, ani s dalšími stavebními 
úpravami v předsíni tohoto bytu. 
 

38) Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 481/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu paní XX, k b. j.   č. 025 v domě, o velikosti 
3+1 a výměře 63,30 m2, v VIII. NP, po paní XX. 
 

39) Oznámení o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 482/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
oznámení o ukončení nájemní smlouvy paní XX. 
 

40) Žádost o výměnu sklepa 
Usnesení č. 483/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  
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I. Nesouhlasí 
s výměnou sklepa, který v současné době vlastní žadatel pan XX, za sklep, který 
přináleží k uvolněné bytové jednotce č. 003, v domě.  
 

41) Žádost o umístění markýzy 
Usnesení č. 484/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Nesouhlasí 
s nainstalováním markýzy nad balkón bytu č. 029, v domě, jehož nájemci jsou paní XX 
a pan XX.  
 

42) Vyjádření sociálního odboru k žádosti o nájem bytu  
Usnesení č. 485/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
vyjádření sociálního odboru, Městského úřadu Strakonice, k žádosti o nájem bytu – 
žadatelka paní XX. 
 

43)  Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 014 
Usnesení č. 486/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 014 v domě, o velikosti 1+0 a 
výměře 29,80 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce 
s možností prodloužení o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním 
bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.639 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka. Ve smlouvě bude dále uvedeno, že nájemné se dohodou smluvních 
stran zvyšuje na 80 Kč/m2, což činí 2.384 Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude ukončeno mimořádné opatření při 
epidemii.  

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

44)  Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 017 
Usnesení č. 487/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 017 v domě, o velikosti 1+0 a 
výměře 32,92 m2, s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 
měsíce s možností prodloužení o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné 
pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.525 Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka. Ve smlouvě bude dále uvedeno, že nájemné se dohodou 
smluvních stran zvyšuje na 80 Kč/m2, což činí 2.506 Kč/měsíc, a to s účinností od 
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prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude ukončeno mimořádné 
opatření při epidemii.  

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

45) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 005  
Usnesení č. 488/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 005 v domě, o velikosti 1+1 a 
výměře 37,10 m2, s paní XX.  Smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  určitou 3 měsíce 
s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné 
pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.936 Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka. Ve smlouvě bude dále uvedeno, že nájemné se dohodou 
smluvních stran zvyšuje na 80 Kč/m2, což činí 2.816 Kč/měsíc, a to s účinností od 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude ukončeno mimořádné 
opatření při epidemii. 

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

46) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. A31  
Usnesení č. 489/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí  
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. A31 v domě. 

II. Bere na vědomí 
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. A31 v domě. 

III. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. A31 v domě. 

IV. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. A31 v domě, o velikosti 1+1 a 
výměře 42,18 m2, s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce 
s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k  NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné 
pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.016 Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka. 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 6.048 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 
0080563113, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

V. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
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47) Uvolněná b.j. 1+0, č.b. 003  
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

48) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 002 
Usnesení č. 490/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej bytového domu. 

II. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek č. 002, o velikosti 1+1 a výměře 
61,50 m2 v domě a bytové jednotky č. 004, velikosti 2+1 a výměře 80,90 m2, v domě.  
 

49) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 009  
Usnesení č. 491/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 009 v domě, o 
velikosti 2+1 a výměře 63,50 m2, s paní XX, bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce 
s možností prodloužení o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu, 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). 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 
3.417 Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 10.251 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č.ú. 111471921/0300, v.s. 
0139100903, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

50)  Uvolněná b.j. 3+1, č.b. 014 
Usnesení č. 492/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 
007 v domě, s paní XX. 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 014, v domě, o 
velikosti 3+1 a výměře 74,00 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena od 1.7. 
2020 na dobu určitou, a to na dobu trvání pracovního poměru nájemce pro Nemocnici 
Strakonice, a.s. (§2297 Občanský zákoník). Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku 
je stanoveno ve výši 6.426 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku  
měsíčního nájemného, která činí 19.278 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením  
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nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 111471921/0300, v.s. 
0020701404, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.  
 

51) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 019 
Usnesení č. 493/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí  
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 019 v domě. 

II. Bere na vědomí  
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky č. 019 v domě. 

III. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 019 v domě, o velikosti 2+1 a 
výměře 75,44 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce 
s možností prodloužení o další 3 měsíce formou dodatku k NS, při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním 
bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.031 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána 
inflační doložka. Ve smlouvě bude dále uvedeno, že nájemné se dohodou smluvních 
stran zvyšuje na 80 Kč/m2, což činí 5.229 Kč/měsíc, a to s účinností od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíce, ve kterém bude ukončeno mimořádné opatření při 
epidemii.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 12.093 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v.s. 
0007801906, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

IV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

52) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 003  
Usnesení č. 494/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s obsazením bytové jednotky č. 003 o velikosti 2+1 (56,90 m2), v domě, přímým 
prodejem do osobního vlastnictví 

II. Ukládá  
majetkovému odboru připravit podklady pro prodej předmětné bytové jednotky č. 003 
o velikosti 2+1 (56,90 m2). 
 

53) Žádost o prodej pozemku parcč. 122/1 v kat. území Přední Ptákovice    
Usnesení č. 495/2020 (14/1)  
Rada města po projednání  

I. Ukládá  
odboru životního prostředí provést podrobnější posouzení záměru žadatele společnosti 
Organic technology Moravia s.r.o. na vybudování moderního závodu na výrobu 
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zeleného zemního plynu a organického hnojiva recyklací biologicky rozložitelného 
odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu, včetně prověření referencí 
žadatele. Výsledkem bude podání zprávy vedení města s cílem bližšího představení 
tohoto typu provozu s vyhodnocením možných přínosů pro komunální hospodaření 
města či zjištění možných rizik spojených s realizací tohoto záměru.   
 

54) Užívání pozemku parc.č st. 3213/2 a části pozemku parc.č. 1285/13 
v kat. území Strakonice - přeplocení pozemku  
Usnesení č. 496/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému oboru řešit přeplocení dále uvedených pozemků soudní cestou. 
Konkrétně se jedná o parcelu č. st. 3213/2 o výměře 15 m2, na které se nachází část 
garáže ve vlastnictví pana XX a paní XX a  dle geometrického plánu č. 3455-58/2014 
vyhotoveného panem XX o část parcely č. 1285/13 o výměře 200 m2 (dle GP nově 
označenou jako parc.č. 1285/14), část parcely č. 1285/13 o výměře 1 m2 (dle GP nově 
označenou jako parc.č. 1285/16).  
 

55) Žádost o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 497/2020 (14/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se zřízením věcného břemene k části pozemku p.č. 393/24 v k.ú. Strakonice za účelem 
vybudování příjezdové komunikace na pozemky p.č. 395/5 a p.č. 395/39, vše v k.ú. 
Strakonice, a to z důvodu záboru parkovacích míst, zeleně a hlavně veřejného 
prostranství využívaného obyvateli přilehlého panelového domu. 
 

1) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Šmidingerova 
knihovna Strakonice  
Usnesení č. 498/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové 
pořizovací hodnotě 12.843 Kč do správy příspěvkové organizace Šmidingerova 
knihovna Strakonice, se sídlem Zámek 1,  Strakonice, jedná se o majetek pořízený do 
prostorů v objektu Zámku 1, Strakonice, jejichž  vypůjčitelem je Šmidingerova 
knihovna Strakonice: 
- sklopný stolek MTA 002 (průměr 70 cm) – 4 ks á 3.210,75 Kč, celková pořizovací 
cena 12.843 Kč. 
 

2) Předání majetku do správy příspěvkových organizací města Strakonice – 
MŠ a ZŠ 
Usnesení č. 499/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s předáním movitého majetku města Strakonice, konkrétně 15 ks 
bezkontaktních infračervených teploměrů na měření tělesné teploty, model HTD 8813, 
v hodnotě 1.664 Kč/kus,  do správy níže uvedených organizací města Strakonice: 

 
 
 

Počet kusů 
převzatých 
teploměrů 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 1 

Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 1 

Základní škola  F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 2 

Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 1 

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 1 

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 2 

Mateřská škola Strakonice, A.B.Svojsíka 892 1 

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 5 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 1 
 

3) Žádost o výmaz předkupního práva 
Usnesení č. 500/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM 

souhlasit s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 33/37  o výměře 148 m2 a 
k ideálnímu podílu o velikosti 1/9 k pozemku p.č. 33/60 o výměře 111 m2, vše v k.ú. 
Nové Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětného potvrzení. 
 

4) Nabídka pozemku p.č. 44/6 o výměře 171 m2 v k.ú. Nové Strakonice 
v souladu  s předkupním  právem  pro  město Strakonice dle § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 501/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s nevyužitím nabídky  prodeje pozemku p.č. 44/6 o výměře 171 m2 v k.ú. 
Nové Strakonice, od pana XX, a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 

5) Směna části pozemku p.č. 532/52 o výměře 1 m2 za část pozemku 
p.č. 532/14 o výměře 24 m2, vše v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 502/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení č. 577/ZM/2017 ze dne 7.6.2017, týkající se přijetí daru, a to části 
pozemku p.č. 532/14 v k.ú. Strakonice o výměře cca 22 m2. 
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II. Doporučuje ZM 

souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 532/52 o výměře 1 
m2  (nyní podle GP č. 3948-16/2020, vyhotoveného panem XX, p.č. 532/123) ve 
vlastnictví města o výměře za část pozemku p.č. 532/14 o výměře 24 m2 (nyní podle 
GP č. 3704-62/2017, vyhotoveného panem XX, p.č. 532/97), vše v k.ú. Strakonice. 
 

6) AUTOGAS – CENTRUM, spol. s r. o., Heydukova 1269, Strakonice, 
IČ 49018892, DIČ CZ49018892 – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 503/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 838/2 o výměře 444 m2 v k.ú. Strakonice ze cenu 
dle znaleckého posudku dle ceny zjištěné,  to je 215.330 Kč za celý pozemek.  
Kupní smlouva bude uzavřena se společností AUTOGAS – CENTRUM, spol. s r. o., 
Heydukova 1269, Strakonice, IČ 49018892, DIČ CZ49018892, zastoupená jednatelem 
společnosti panem XX.  
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní smlouvě připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

7)Žžádost o prodej částí pozemků  
Usnesení č. 504/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1269/3  o výměře cca 27 m2 v k.ú. Strakonice, 
přičemž se jedná pouze o tu část pozemku, která se nachází za oplocením žadatelů. 
Přesná výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti pracovníků 
majetkového odboru a odboru rozvoje MěÚ Strakonice a na základě geometrického 
plánu.  
Dále doporučuje souhlasit s prodejem části pozemku  p.č. 1394/4  o výměře  cca 5 m2 
v k.ú. Strakonice, přičemž se jedná  pouze o tu část pozemku, jejímž prodejem nedojde 
k omezení budoucího průchodu (v souladu se schválenou urbanistickou studií). Přesná 
výměra pozemku bude určena na místě samém, za účasti pracovníků majetkového 
odboru a odboru rozvoje MěÚ Strakonice a na základě geometrického plánu.  
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi panem XX a paní XX za kupní cenu ve výši 
1.390 Kč/m2.  
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní smlouvě připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 

k předmětu koupě.  

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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8) Prodej pozemku 
Usnesení č. 505/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku  p.č. 765/1 o  výměře cca 9 m2, prodejem  části 
pozemku p.č. 767/14 o výměře cca 1 m2 a s prodejem části  pozemku p.č. 767/15 o 
výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Strakonice.  
Dle předloženého geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek  p.č. 765/133 
o výměře 11  m2, v k.ú. Strakonice (rozdíl v součtu výměr vznikl v důsledku 
zaokrouhlení číselně určených výměr).   
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi  XX za cenu 620 Kč/m2.    
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní smlouvě připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

9) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 506/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
Nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 563/53 v k.ú. 
Strakonice  o  výměře cca 110 m2. 
II. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 563/53 v k.ú. 
Strakonice.   
 

10) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 507/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. 1269/133 v k.ú. 
Dražejov  u Strakonic o  výměře 399 m2. 
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej celého pozemku p.č. 1269/133 v 
k.ú. Dražejov u Strakonic.   
 

11) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 508/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 606/2 o výměře cca 
300 m2  v k.ú. Strakonice.  
II. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 606/2 o výměře 
cca 300 m2 v k.ú. Strakonice.    
 
12) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 509/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č.  589/5 o přibližné výměře 
cca 40 m2 v k.ú. Přední Ptákovice. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.  
 

13) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 510/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Dražejov  
u Strakonic o  výměře 249 m2 . 
II. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej celého pozemku p.č. 53/2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic.   
 
14) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 511/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 643/12 v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 24 m2 za účelem výstavby garáže. 
II. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p.č. 643/12 v k.ú. 
Nové Strakonice.  
 

15) Vyřazení majetku s pořiz. cenou 20.000 Kč a vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 512/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou 20.000 Kč a vyšší: 
Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264: 
- dřevěné auto – poř. cena 20.000 Kč, r.poř. 2010, jedná se o herní prvek na zahradě, 
dle protokolu z roční kontroly dětských hřišť provedené odborným technickým 
kontrolorem jsou trámy u auta uhnilé, doporučení dle posudku je odstranit auto 
z herního prostoru.  
ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice – ŠJ Chelčického: 
- zásobník na talíře – 2 ks á 22.502,90 Kč, r.poř. 2003, zásobníky jsou dle posudku 
nefunkční, neopravitelné 
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- pracovní stůl – poř. cena 22.812,70 Kč, r.poř. 2004, opotřebovaný dlouholetým 
používáním, poničený, rozbitý 
- elektrický sporák SE 40 – poř. cena 40.006,50 Kč, r.poř. 1998, dle posudku nefunkční, 
zrezivělý. 
 

16) Žádost o převod pozemků – část letiště  
Usnesení č. 513/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit  s vyhlášením záměru na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice parc.č. 108/4 o  výměře 3865 m2 (odděleného geometrickým plánem 
vyhotoveným Geroteka s.r.o. pod č. plánu 1517-46/2017, potvrzeným Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice pod PGP-697/2017-
307 z parcely č. 108/3 a z parcely č. 477/13) a parc.č. 477/14 o  výměře 531 m2 
(odděleného geometrickým plánem vyhotoveným Geroteka s.r.o. pod č. plánu 1517-
46/2017, potvrzeným katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Strakonice pod PGP-697/2017-307 z parcely č. 477/10), vše  v kat. území 
Nové Strakonice. 
 

Usnesení č. 514/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s předčasnou úhradou náhrady za zřízení věcného břemene dle Smlouvy o věcném 
břemenu č. 2010-104 ze dne 21.12.2009 (vklad do katastru povolen pod sp. zn. V-
5801/2009-307) uzavřenou mezi městem Strakonice a Aeroklubem Strakonice, z.s. 
Toto věcné břemeno bylo zřízeno za účelem provozování letiště a činností 
bezprostředně souvisejících s provozem letiště za náhradu ve výši 1000,- Kč ročně + 
DPH s možností navýšení o inflaci. Rozhodnutí nesouhlasit s předčasnou úhradou 
vychází zejména z vyjádření finančního odboru k dané záležitosti.  
 

17) Směna pozemků 
Usnesení č. 515/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX,  jejímž 
předmětem je  směna části  pozemku p.č. 225/2  o výměře cca 138 m2 ve vlastnictví 
města Strakonice, za část pozemku p.č. 770/8 o výměře cca  8 m2  ve vlastnictví paní 
XX, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic, bez doplatku, a to z tohoto důvodu, že se jedná o 
strategický pozemek, potřebný pro vstup do této lokality a bez převodu části pozemku 
p.č. 770/8 o výměře cca 8 m2 do vlastnictví města Strakonice by nebylo možné tuto 
komunikaci vybudovat a lokalita by nebyla zpřístupněna.  

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem směnné smlouvy. 
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18) Výkup části pozemku p.č. 866/13 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 516/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 866/13 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic,  a to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která činí 
cca 5.200 Kč (tj. 650 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH v případě, 
kdy dle zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná výměra bude 
stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková kupní cena části 
tohoto pozemku. 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

19) Výkup části pozemku p.č. 770/10 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic 
Usnesení č. 517/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 770/10 o výměře cca 106 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic,  a   to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která 
činí cca 32.860 Kč (tj. 310 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH 
v případě, kdy dle zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná 
výměra bude stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková 
kupní cena části tohoto pozemku. 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

20) Výkup  části  pozemku p.č. 772/3 o výměře cca 28 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 518/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM 

souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 772/3 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic,  a to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která činí 
cca 18.200 Kč (tj. 650 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH v případě, 
kdy dle zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná výměra bude 
stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková kupní cena části 
tohoto pozemku. 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

21) Výkup části pozemku p.č. 770/18 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
Usnesení č. 519/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 

souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 770/18 o výměře cca 59 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic,  a   to  za   obvyklou   cenu   stanovenou   znaleckým   posudkem, která 
činí cca 18.290 Kč (tj. 310 Kč/m2).  K ceně pozemku bude připočtena sazba DPH 
v případě, kdy dle zákona o  dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění. Přesná 
výměra bude stanovena geometrickým plánem. Následně bude stanovena i celková 
kupní cena části tohoto pozemku. 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

22) Scania Real Estade Czech Republic s.r.o., IČ: 24196746, Sobínská 186, 
Chrášťany – nabídka pozemků p.č. 1175/4 a p.č. 1175/16, vše v k.ú. 
Strakonice  
V zastoupení CB PROJEKTA s.r.o. , Pivovarská 226/14, České Budějovice 
Usnesení č. 520/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

nesouhlasit s výkupem pozemků p.č. 1175/16 o výměře 630 m2 a p.č. 1175/4 o výměře 
791 m2, vše v k.ú. Strakonice. 
 

23)  Žádost o směnu pozemku p.č. 191/5 v k.ú. Přední Ptákovice za podíl o 
velikosti 1/36 k pozemku p.č. 1110/6, vše  v k.ú. Strakonice – vyhlášení 
záměru 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

24) Žádost o výmaz předkupního práva 
Usnesení č. 521/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 44/42  o výměře 129 m2 a 
k ideálnímu podílu o velikosti 1/13 k pozemku p.č. 44/45 o výměře 132 m2, vše v k.ú. 
Nové Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

II. Doporučuje ZM  

pověřit starostu města podpisem předmětného potvrzení. 
 

25) Autoškola PELLA s.r.o., IČ: 45021228, se sídlem Volyňská 446, 
Strakonice – směna částí pozemků v k.ú. Nové Strakonice – vyhlášení 
záměru 
Usnesení č. 522/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
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revokovat usnesení  ZM č. 70/ZM/2020  ze dne 29.1.2020, týkající se směny části 
pozemku p.č. 595/2 o výměře 5 m2 (vlastnictví  společnosti  Autoškola  PELLA s.r.o.), 
za část  pozemku  p.č. 595/14 o výměře cca 360 m2 (vlastnictví města Strakonice), vše 
v k.ú. Nové Strakonice. 

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku p.č. 595/2 o výměře 5 m2 

(vlastnictví společnosti Autoškola PELLA s.r.o.), za část pozemku p.č. 595/14 o výměře 
493 m2 (vlastnictví města Strakonice), vše v k.ú. Nové Strakonice s doplatkem pro 
město Strakonice. 
 

26) Spoluvlastníci pozemku p.č. 395/41 v k.ú. Strakonice – nabídka 
části pozemku včetně stavby chodníku formou daru 
Usnesení č. 523/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s přijetím daru, a to pozemku p.č. 395/48 o výměře 138 m2, odděleného 
geometrickým plánem č. 3436-9/2014, vyhotoveným panem XX a potvrzeným KÚ pod 
č. 02042014, z pozemku p.č. 395/41 v k.ú. Strakonice, včetně stavby chodníku na 
tomto  pozemku.  

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy. 
 

27) Prodej části pozemku p.č. 997/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 524/2020 (14/1a) 
Rada města po projednání 
I.Doporučuje ZM 

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 997/5 v k.ú. Dražejov u Strakonic o výměře 2 
m2  vlastníkům bytových jednotek, na st. p.č. 345 v k.ú. Dražejov u Strakonic, podle 
výše jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, a to  za 
cenu 2.000 Kč/m2, tj. celkem 4.000 Kč. Přesná označení části tohoto pozemku bude 
určeno na základě geometrického plánu.  
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke 
kupní ceně připočítáno DPH.  
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
II. Doporučuje ZM 

Pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

28) RI PARTNERS  s.r.o., Libušská 220/234, Libuš, 142 00 Praha,  IČ: 247 
77 374, DIČ: CZ24777374, žádost o směnu pozemků  - vyhlášení záměru 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

1) Směna pozemků pro výstavbu bytového domu na Jezárkách za pozemky 
na sídlišti Šumavská 
Usnesení č. 525/2020 (14/1b) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 793/ZM/2018 ze dne 27.6.2018 a usnesení č. 835/ZM/2018 ze 
dne 12.9.2018. 
II. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a SBD Strakonice 
s.r.o., IČ 03775623, se sídlem Heydukova 116, Strakonice I, 386 01 Strakonice,  jejímž 
předmětem bude směna následujících pozemků:  
- pozemku ve vlastnictví města Strakonice parc.č. 1371/124 o nové výměře 1253 m2 v 
kat. území Strakonice, tak jak byl vymezen geometrickým plánem vyhotoveným 
HRDLIČKA spol. s r.o., pod č. plánu 3836-182556/2018, potvrzeným Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj, KP Strakonice pod PGP-1329/2018-307 (po oddělení části 
pozemku o výměře 255 m2 označené novým parc.č. 1371/199, která není předmětem 
směny) 
- za pozemky ve vlastnictví SBD Strakonice s.r.o., IČ 03775623, se sídlem Heydukova 
116, Strakonice I,  

 parc.č. st. 301 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb, stojící na 
pozemku,  

 parc.č. st. 312 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb, stojící na 
pozemku  

 parc.č. st. 322 o výměře 19 m2, včetně stavby bez čp/če, obč. vyb, stojící na 
pozemku 

 pozemku parc.č. 343/24 o výměře 1243 m2  
 pozemku parc.č. 343/28 o výměře 236 m2  
 pozemku parc.č. 343/53 o výměře 981 m2  
 pozemku parc.č. 343/56 o výměře 739 m2  
 pozemku parc.č. 343/57 o výměře 396 m2  
 pozemku parc.č. 343/58 o výměře 133 m2  
 pozemku parc.č. 343/61 o výměře 137 m2  
 pozemku parc.č. 343/62 o výměře 370 m2 ,  

vše v kat. území Přední Ptákovice, s tím že pozemky budou převedeny včetně všech 
součástí a příslušenství, příp. včetně pozemní komunikace nacházející se na 
předmětných pozemcích.  
Směnná smlouva bude uzavřena za následujících podmínek: 

- Směna bude realizována s doplatkem města Strakonice SBD Strakonice s.r.o. 
ve výši 32.830 Kč. Město Strakonice a SBD Strakonice s.r.o. vycházejí ze 
znaleckých posudků zpracovaných panem XX pod č. 9129-029/20 a č. 9130-
030/20, dle kterých je cena obvyklá pozemku směňovaného městem 2.142.630 
Kč a cena obvyklá pozemků směňovaných SBD Strakonice s.r.o. 2.175.460 Kč.  

- Bude zřízena služebnost vedení inženýrské sítě (všech inženýrských sítí) 
nacházejících se v současné době na pozemku parc. č. 1371/124 v kat. území 
Strakonice  ve vlastnictví města Strakonice ve prospěch města Strakonice, a to 
bezúplatně, 

- Na pozemku parc.č. 1371/124 v kat. území Strakonice musí být zahájena 
výstavba bytového domu nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy, 
v případě nedodržení této lhůty bude požadován zpětný převod pozemku parc.č. 
1371/124 v kat. území Strakonice (bude zřízena výhrada zpětné koupě jako 
právo věcné, tzn. pokud nebude do 5 let od podpisu smlouvy zahájena výstavba, 
bude město oprávněno žádat zpětný převod pozemku parc.č. 1371/124 v kat. 
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území Strakonice, a to za kupní cenu ve výši 1710,- Kč za m2, což odpovídá 
ceně dle znaleckého posudku vyhotoveného dne 31.5.2020 panem XX pod č. 
9129-029/20 v souvislosti s přípravou směnné smlouvy). Za zahájení výstavby 
je považováno skutečné zahájení stavebních prací na samotném bytovém domě 
v terénu.  

- Výstavba musí být dokončena nejpozději do 7 let od podpisu směnné smlouvy, 
v případě nedodržení této lhůty bude sjednána smluvní pokuta ve výši 20 % 
z ceny obvyklé pozemku parc.č. 1371/124 v kat. území Strakonice dle výše 
uvedeného znaleckého posudku pana XX, tzn. 1710,- Kč /m2.  Za dokončení 
výstavby je považováno vydání povolení k užívání stavby příslušných stavebním 
úřadem (kolaudační souhlas či jiné obdobné povolení).    

- Podlažnost bytových domů - max. 5 nadzemních podlaží. 

- SBD Strakonice s.r.o. i jakýkoli další vlastník bude respektovat nově vysazenou 
alej stromů podél komunikace K Dražejovu, která tvoří ochranu lokality Jezárky. 
Město Strakonice se zaváže, že bude nadále o tyto dřeviny pečovat, tzn. 
provádět výchovné a bezpečnostní řezy, včetně zálivky. SBD Strakonice s.r.o. 
se zaváže respektovat požadavek na zachování aleje stromů a výslovně prohlásí, 
že projekt výstavby i veškeré prováděné práce na pozemku parc.č. 1371/124 
v kat. území Strakonice budou provedeny tak, aby zeleň nebyla poškozena a 
nebyly narušeny podmínky jejího růstu. V případě, že by tato ochranná zeleň 
nebyla respektována, popř. byla jakkoli poškozena, tak bude SBD Strakonice 
s.r.o. povinno nahradit městu Strakonice škodu, která bude spočívat zejména 
v nákladech na pořízení a provedení nové odpovídající výsadby a úhradu již 
provedené péče. V případě převodu vlastnického práva k pozemku, na kterém 
se nachází předmětná alej, se SBD Strakonice s.r.o. zaváže tyto povinnosti a 
závazky převést na nového vlastníka.  

III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením předmětné směnné smlouvy, včetně případného 
stanovení podrobnějších podmínek směny, a podpisem předmětné směnné smlouvy. 
 
2) Kání Vrch – směna pozemků 
Usnesení č. 526/2020 (14/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 796/ZM/2018 ze dne 27.6.2018. 
II. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Strakonice a společností Adient 
Strakonice, s.r.o., IČ 28085272, se sídlem Heydukova 1111, Strakonice I, 386 01 
Strakonice, jejímž předmětem bude směna 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 
vytvořené pozemky parc.č. 1762 o výměře 1849 m2 a parc.č. 1763 o výměře 
872 m2, které vznikly oddělením od pozemku parc.č. st. 2179/1, vše v kat. území 
Strakonice, ve vlastnictví společnosti Adient Strakonice s.r.o., za pozemek ve 
vlastnictví města Strakonice parc.č. 1208/16 o výměře 1724 m2 v kat. území 
Strakonice. 

Směnná smlouva bude uzavřena za dále uvedených podmínek:  
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 město Strakonice s ohledem na rozdíl ve výměrách a hodnotách směňovaných 
nemovitých věcí uhradí společností Adient Strakonice s.r.o. částku ve výši  
1.989.815,70 Kč tzn. že město uhradí společnosti Adient Strakonice s.r.o. částku 
3.460.215,30 Kč (za 4.057 m2, což odpovídá 852,90 Kč/m2) a společnost Adient 
Strakonice s.r.o. uhradí městu Strakonice částku 1.470.399,60 Kč (za 1.724 m2, 
což odpovídá 852,90 Kč/m2), 

 město Strakonice se zaváže, že bude respektovat inženýrské sítě společnosti 
Adient Strakonice s.r.o. uložené na nemovitých věcech, které nabude do 
vlastnictví město Strakonice, za tímto účelem bude zřízena služebnost vedení 
inženýrských sítí, a to bezúplatně na dobu neurčitou  

 společnost Adient Strakonice s.r.o. se zaváže, že bude respektovat inženýrské 
sítě uložené na pozemku parc.č. 1208/16 v kat. území Strakonice, a pokud o to 
město požádá, tak k inženýrským sítím ve vlastnictví města bezúplatně zřídí 
věcné břemeno        

 společností Adient Strakonice se zaváže, že nejpozději při podpisu smlouvy 
předá všechny nájemní či jiné smlouvy týkající se předmětu převodu – spalovny, 
ze kterých přejdou práva a povinnosti převodem vlastnického práva na město 
Strakonice. 

III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 527/2020 (14/1b) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 
20.000 Kč: 
MÚSS Strakonice  
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160: 
- Notebook Acer EX 7630 E2 – poř. cena 24.414 Kč, r.poř. 2009 
- počítač – poř. cena 24.070,10 Kč, r.poř. 2009  
Domov pro seniory a DZR, Rybniční 1282: 
- televizor  Panasonic – poř. cena 81.763,70 Kč, r.poř. 2001 
- tlaková myčka Karchen – poř. cena 30.231,60 Kč, r.poř. 2001 
- bezdrátový mikrofon AKG WMS – poř. cena 24.077,30 Kč, r.poř. 2001 
- řezačka na maso R 200 – poř. cena 123.178 Kč, r.poř. 2001 
 Pečovatelská služba, Rybniční 1283: 
- kopírovací stroj Minolta – poř. cena 38.294,20 Kč, r.poř. 2006  
Domov pro seniory, Lidická 189: 
- lůžko Terno Plus vč. matrace + hrazda, hrazdička – poř. cena 33.575,85 Kč, r.poř. 
2003  
- lůžko Terno + matrace – poř. cena 32.802 Kč, r.poř. 2002    
- kopírka DIALTA D1 1611/2011 – poř. cena 67.364,70 Kč, r.poř. 2005 
- kopírovací stroj Minolta Bh 250 – poř. cena 114.228 Kč, r.poř. 2008 
- zvedák sedačkový + nabíječka + pás + podložní mísa – poř. cena 99.800 Kč, r.poř. 
2003 
- zvedák Marisa – pojízdný el. vakový  - poř. cena 162.615,60 Kč, r.poř. 2006 
MŠ Strakonice, Lidická 625 
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odloučené pracoviště Stavbařů 213: 
- Myčka Prokeckt WH5 – poř. cena 52.400 Kč, r.poř. 2009 
ZŠ Poděbradova Strakonice: 
- rozvodové zařízení (kabinet fyziky) – poř. cena 32.000 Kč, r.poř. 1993 
středisko Školní jídelna při ZŠ:  
- elektrický kráječ knedlíků – poř. cena 38.960 Kč, r.poř. 2001 

ZŠ Dukelská Strakonice: 
- počítač, snímač, čtečky, software – poř. cena 117.258,90 Kč, r.poř. 1996.  

 

1) Zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě – teplovodu v lokalitě Jezárky 
Usnesení č. 528/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem 
Strakonice, IČ 00251810,  se  sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou 
povinnou, a společností Teplárna Strakonice, a.s., IČ 608 26 843, se sídlem 
Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, jako stranou oprávněnou, jejímž 
předmětem bude zřízení věcného břemene (služebnosti) vedení inženýrské sítě 
teplovodu v/na pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 1371/124, parc.č. 1385/2 a 
parc.č. 1371/122, vše v kat. území Strakonice. Služebnost spočívá v oprávnění mít, 
provozovat, opravovat a udržovat předmětnou inženýrskou síť, včetně práva zřídit, mít 
a udržovat na předmětných pozemcích také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo 
provádět na inženýrské sítí úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti.  Rozsah služebnosti je vymezen geometrickými plány vyhotovenými 
Hrdlička spol. s.r.o. pod č. plánu 3854-182556/2019, potvrzeným Katastrálním úřadem 
pro Jihočeský kraj, KP Strakonice, pod PGP-95/2019-307, a č. plánu 3874-
182561/2019 potvrzeným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, KP Strakonice, pod 
PGP-227/2019-307. Právo služebnosti je ve prospěch Teplárny Strakonice, a.s. zřízeno 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

II. Pověřuje 
starostu uzavřením a podpisem předmětné  smlouvy. 
 

2) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků 
v  majetku města Strakonice p.č. 843/3 a p.č. 1288/4, vše v  k.ú. Strakonice. 
Žadatel: LAVA-CAR CZ s.r.o., Malé Nepodřice 76, 397 01 Písek 
Usnesení č. 529/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Novostavba samoobslužné myčky pro osobní automobily 
CW4“ s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemků v majetku města 
Strakonice p.č. 843/3 a p.č. 1288/4, vše v k.ú. Strakonice, dle sazebníku, tzn. za částku 
10.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- Rýha v asfaltové komunikaci v místě vodovodní přípojky 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 
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výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude 
zalita asfaltovou emulzí.  

- Rýha v asfaltové komunikaci v místě kanalizační přípojky bude zaříznuta řezačem 
spár. Oprava asfaltového krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve 
které byl prováděn výkop a z  obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře 
výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude 
zalita asfaltovou emulzí. Do 1 roku od předání překopu bude asfaltový povrch 
přefrézován a přeasfaltován v tl. 5 cm v celé šíři komunikace a v délce cca 10  m. 

- Chodník z asfaltového povrchu bude po skončení prací uveden do původního stavu 
v celé šíři včetně obrub 

- 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 firmou LAVA-CAR CZ s.r.o., Malé Nepodřice 76, 397 01 Písek. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 
3) Stavba „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí “ uplatnění smluvní 
pokuty ze smlouvy o dílo  - PROTOM Strakonice s.r.o. 
Usnesení č. 530/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s mimosoudním řešením sporu vedeným u Okresního soudu ve Strakonicích pod čj. 6 
C 282/2016 o zaplacení částky 8.170.801,50 Kč s příslušenstvím spočívající v přijetí 
návrhu žalované na úhradě smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč.  
 

4) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice – žádost 
o  souhlas k rozebrání části střechy a umístění kabelu EPS  
Usnesení č. 531/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s rozebráním části střechy (2 -3 řady tašek dle potřeby) na budově knihovny v Zámku 
č.p. 1 z důvodu protažení kabeláže pro propojení stávající ústředny (umístěna u vchodu 
do knihovny) a nové ústředny EPS (v budově Jihočeského kraje v muzeu). Kabelář 
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nejde protáhnout po půdě z důvodu stávající  vestavby bytové jednotky.  
Veškeré náklady spojené s pracemi hradí Muzeum středního Pootaví Strakonice.   
 

5) Žádost – pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 532/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude pronájem nebytových prostorů v objektu, 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, za 
níže uvedených podmínek:  
- prostory budou  využívány ke zřízení a provozování chráněné dílny za účelem výroby 
z textilií, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemné ve výši 12.000 Kč/ročně, nájemce bude hradit náklady na energie 
spojené s pronájmem NP, ve smlouvě budou zapracovány následující závazky: 
případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady,  provedení těchto 
úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s ředitelkou 
Šmidingerovy knihovny Strakonice příp. s  investičním technikem města, při ukončení 
nájmu uvede nájemce pronajaté   prostory  na své náklady do původního stavu, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního 
úřadu MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 
3.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za 
každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po 
skončení pronájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000 za porušení 
předání předmětu nájmu po skončení doby nájmu ve stavu obvyklém běžnému 
opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

6) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 533/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2014-124 ze dne 30. května 2014, uzavřené mezi 
městem Strakonice a panem XX, dohodou, a to k 30. červnu 2020. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 

7) Žádost o odprodej sekaček v majetku města Strakonice – LIPATECH 
s.r.o., se sídlem Podleská 1065, Uhříněves, 104 00 Praha 10 
Usnesení č. 534/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a spol.  LIPATECH s.r.o., se sídlem 
Podleská 1065, Uhříněves, 104 00 Praha 10, jejímž předmětem bude odprodej 
movitého majetku: Sekačky TORO Z Master (r. výroby 2006) a Sekačky RANSOMES 
2130 4WD (r. výroby 2004), využívaného dosud v organizaci STARZ Strakonice, a to 
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za celkovou kupní cenu ve výši 90.000 Kč + DPH (Toro Z Master 40.000 Kč + DPH, 
Ransomes 50.000 Kč + DPH). 

II. Souhlasí 
s tím, že výše uvedený majetek, který bude předmětem kupní smlouvy, nebude 
nabízen k odprodeji na www.stránkách města Strakonice (dle Směrnice pro 
hospodaření s majetkem schválené usn. RM č. 1978/2016 dne 13.4.2016), a to 
vzhledem k výši kupní ceny navrhované žadatelem o odkoupení majetku spol. 
LIPATECH s.r.o.,  se sídlem Podleská 1065, Uhříněves, 104 00 Praha 10, která jako 
jediná, vzhledem k technickému stavu sekaček, je schopna sekačky odkoupit za 
uvedenou cenu. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy. 
 

8) Žádost o využití komunikace na Nábřeží Otavy 
Žadatel: Elektrostav Strakonice s.r.o.   
Usnesení č. 535/2020 (14/1c) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
souhlasí s využitím komunikace na pozemku parc.č. 1340/46 v k.ú. Strakonice 
v souvislosti s rekonstrukcí domu na pozemku parc. č. st 333 v k.ú. Strakonice, a to 
v termínu od 8.6.2020   do zahájení rekonstrukce kanalizace v ul. Nábřeží Otavy, kdy 
předpoklad zahájení je srpen 2020. Komunikace bude využívána v souladu s 
podmínkami stanovenými statickým posudkem „Levobřežní nábřežní zeď v ul. Nábřeží 
Otavy, Strakonice“, zpracovaným společností „VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 
110 00 Praha 1. Souhlas je podmíněn kladným vyjádřením Povodí Vltavy s.p. 
 
9) Prodej kůrovcové dřevní hmoty 
Usnesení č. 536/2020  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
skutečnost, že v současné době Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 01 
Strakonice, IČ: 60826843 nemá již zájem o odkup kůrovcem napadené dřevní hmoty 
z lesů v majetku města Strakonice (dle uzavřené kupní smlouvy č. 2019-00256 ve 
znění dodatku č. 1) 
II. Souhlasí 
s prodejem kůrovcem napadené dřevní hmoty z lesů v majetku města Strakonice 
jednotlivým zájemcům s následujícími podmínkami: 

- kupní cenu omezit nejnižší kupní cenou, která bude minimálně za částku 190 
Kč/m3 bez DPH 

 
2.OŠCR 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit za rok 2019  

Usnesení č. 537/2020 (14/2) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport a volnočasové aktivity ze dne 13. 5. 2020, hodnoticí 

komise Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit za rok 2019 - Podpora na nájemné a služby spojené s 

nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných 

STARZem Strakonice.  

II. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 1 035 220 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ za rok 2019 (hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, fotbalové hřiště 
UMT, tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, plavecký stadion, atletické sektory Na 
Sídlišti).  

III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 38 400 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice z. s., 
Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ za rok 2019 (plavecký stadion). 

IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 9 600 Kč SKI KLUBu Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 
01 Strakonice, IČO 60090022 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ za 
rok 2019 (atletické sektory Na Sídlišti).  

V. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 187 000 Kč SK Basketbalu Strakonice z. s., 
Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ za rok 2019 (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ).  

VI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 386 670 Kč (oddíl atletiky – 91 130 Kč,  
badmintonu – 98 600 Kč, nohejbalu – 71 100 Kč, volejbalu – 125 840 Kč) TJ ČZ 
Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ za rok 2019 (oddíl volejbalu - tělocvična 
Lidická, tělocvična TJ ČZ, atletiky - házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, 
atletické sektory Na Sídlišti, badmintonu - tělocvična TJ ČZ, nohejbalu - tělocvična TJ 
ČZ).  

VII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 764 690 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek (oddíl 
házené), Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného a 
služeb v zařízeních STARZ za rok 2019 (házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ 
ČZ).  

VIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice 
z.s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ za rok 2019 (sportovní hala STARZ).  

IX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. s., 
Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu nájemného a 
služeb v zařízeních STARZ za rok 2019 (tělocvična Lidická).  
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X. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 11 700 Kč Potápěči Strakonice, o. s., Kosmonautů 1242, 
386 01 Strakonice, IČO 22662057 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ 
za rok 2019 (plavecký stadion). 

XI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ za rok 2019 (plavecký stadion).  

XII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 1 138 400 Kč HC Strakonice z. s., Na Křemelce 
512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ za rok 2019 (zimní stadion).  

XIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice z. s., Kosmonautů 
1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ za rok 2019 (tělocvična Lidická, házenkářská (oblouková) hala).  

XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 45 580 Kč TJ Dražejovu, z. s., Virt 23, 386 01 Strakonice, 
IČO 60650796 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ za rok 2019 
(fotbalové hřiště UMT, tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ).  

XV. Souhlasí 
s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

XVI. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.  
 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 

Usnesení č. 538/2020 (14/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zápis z 2. a 3. jednání komise pro sport ze dne 13. 5. 2020 a 20. 5. 2020, hodnoticí 

komise Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 

ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020, opatření 1 - podpora na nájemné a služby 

spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - 

spravovaných STARZem Strakonice, opatření 2 - podpora na nájemné ve sportovních 

zařízeních města Strakonice pro mládež - v tělocvičnách základních škol zřizovaných 

městem Strakonice, opatření 3 - podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve 

vlastnictví žadatele, opatření 4 - podpora sportovní činnosti mládeže, opatření 5 - 

podpora volnočasové činnosti mládeže, opatření 6 - podpora jednorázových 

sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území města Strakonice. 

II. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 040 000 Kč FK Junioru 
Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, 
fotbalové hřiště UMT, tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, plavecký stadion, 
sportoviště Na Muškách, atletické sektory Na Sídlišti).  
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III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1)  ve výši 38 400 Kč Kanoistickému klubu Otava 
Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  

IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1)  ve výši 10 000 Kč SKI KLUBu Strakonice, z. s., 
Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (atletické sektory Na Sídlišti).  

V. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1)  ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ  (tělocvična Lidická, házenkářská hala).  

VI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbalu 
Strakonice z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného 
a služeb v zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ).  

VII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 75 000 Kč TJ Dražejovu z. s., Virt 
23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ (tělocvična Lidická, fotbalové hřiště UMT, hřiště u Lidlu, sportovní hala STARZ). 

VIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 127 000 Kč (oddíl atletiky 92 000 
Kč, badmintonu 99 000 Kč, házené 765 000 Kč, nohejbalu 45 000 Kč, volejbalu 
126 000 Kč) TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 
na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ  (volejbal - tělocvična Lidická, 
atletika - házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, atletické sektory Na Sídlišti; 
házená, badminton, nohejbal, volejbal - tělocvična TJ ČZ).  

IX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu 
Strakonice z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ).  

X. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, 
z. s., Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (tělocvična Lidická).  

XI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  

XII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 8 000 Kč Potápěčům Strakonice o. s., 
Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice, IČO 22662057 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  
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XIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 138 400 Kč HC Strakonice, z. s., 
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (zimní stadion).  

XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 35 000 Kč Domu dětí a mládeže, Na Ohradě 
417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ (plavecký stadion).  

XV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 60 000 Kč FK Junioru Strakonice, 
z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní 1280, ZŠ Povážská 
Strakonice).   

XVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 9 600 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 
1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ Povážská Strakonice).  

XVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 49 400 Kč SK Basketbalu Strakonice, z. s., 
Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad).  

XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 18 900 Kč TJ Dražejovu z. s., Virt 23, 386 
01 Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ 
F. L. Čelakovského – Jezerní 1280, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Dukelská).  

XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 8 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
atletiky, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ Povážská Strakonice).  

XX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 65 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, 
oddílu volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu 
nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní 1280, ZŠ 
Povážská Strakonice).  

XXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 40 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
stolního tenisu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného 
v tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Chelčického 555).  

XXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 12 880 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 
Strakonice z. s., Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na úhradu 
nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ Strakonice, Dukelská 166).  

XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 27 300 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, 
z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882). 
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XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč Institutu poradenské psychologie 
z. s., Stavbařů 211, 386 01 Strakonice, IČO 65956800 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice - Jezerní 1280). 

XXV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 127 000 Kč, tj. ve snížené výši 
oproti žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK 
Junioru Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - dopravu, sportovní vybavení a startovné.  

XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 7 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu 
Otava Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - cestovné, startovné, ubytování při soutěžích a 
soustředění, obnova sportovního vybavení, pronájem sportovních zařízení - tréninky 
na slalomových kanálech.  

XXVII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 28 750 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu 
Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - doprava, startovné, ubytování a strava závodníků a trenérů při 
celostátních závodech, doprava a startovné na krajských lyžařských závodech, doprava 
na lyžařské tréninky, nájemné v Sokolovně, nájemné pro sklad lyžařského materiálu, 
nákup lyží, holí, vosků a ostatního lyžařského materiálu, ubytování a stravování 
závodníků a trenérů na týdenní letních a zimních soustředěních v roce 2020.  

XXVIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 57 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města,  Fbc Strakonice, 
z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - startovné, doprava a výplaty rozhodčích, doprava mládeže, vybavení 
(florbalové míčky, výbava pro brankáře, mantinely), mezinárodní turnaj Prague games 
(startovné a ubytování).    

XXIX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 30 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbalu 
Strakonice z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkání, k turnajům mládeže a na 
tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města 
Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně 
cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, odměny a 
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a 
turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční), energie. 

XXX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 27 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu 
Strakonice z. s., Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění sportovní 
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činnosti mládeže - pronájem sportoviště, ubytování na letním soustředění, startovné, 
odměny trenérů, náklady na dopravu na turnaje a soutěže, sportovní vybavení.  

XXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 19 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejovu z. s., Virt 
23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 na zajištění sportovní činnosti mládeže - úhrada 
nákladů spojených se startem v soutěžích, doprava, startovné, odměny a vzdělávání 
trenérů, nákup a obnova sportovního vybavení.  

XXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 3 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu nohejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, 
startovné v soutěžích a na turnajích dětí a mládeže, pronájem sportovišť a nebytových 
prostor, ubytování při akcích mimo město Strakonice, soustředění, nákup a obnova 
sportovního vybavení a tréninkové pomůcky, potřebný materiál. 

XXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 5 300 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu 
JUDO 1990 Strakonice z. s., Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - cestovné, startovné, nocležné.  

XXXIV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 77 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému 
klubu Strakonice z. s. Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům 
mládeže, ubytování na sportovních akcích mimo město Strakonice, náklady za rozhodčí 
v rámci mládežnických soutěžích, úhrada startovného a sportovního vybavení.  

XXXV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 28 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu 
Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava a cestovné k soutěžím družstev či  individuálním 
turnajům, startovné v individuálních soutěžích, odměny trenérům na DPP a trenérské 
služby OSVČ, sportovní vybavení pro děti a mládež (tenisové pomůcky, sportovní 
nářadí), pořízení dresů, úhrada registrací svazového orgánu, energie, vodné a stočné, 
organizace turnajů a soutěží. 

XXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 18 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě 
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - startovné, doprava k soutěžím, ubytování mládeže při 
účasti na akcích mimo město Strakonice, trenéři, rozhodčí a delegáti včetně cestovného 
v rámci mládežnických soutěží. 

XXXVII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 76 200 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ 
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Strakonice, spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k 
turnajům mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci 
mimo území města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích 
a delegátů včetně cestovného, startovné, obnova a nákup sportovního vybavení, 
zdravotnického materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů včetně odvodů, 
trenérské služby, pronájem sportovišť.  

XXXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 6 700 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu atletiky, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k závodům, ubytování mládeže při její 
účasti na sportovní akci mimo území města Strakonice a při sportovní přípravě 
(soustředění), startovné na závodech, obnova a nákup sportovního vybavení, 
zdravotnický materiál a tréninkové pomůcky pro děti, odměny trenérů včetně odvodů.   

XXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 11 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům, 
tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města 
Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného, 
startovné v soutěžích a turnajích, obnova a nákup sportovního vybavení, zdravotnický 
materiál a tréninkové pomůcky pro děti, odměny trenérů včetně odvodů, pronájem 
sportovišť. 

XL. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 116 300 Kč, tj. ve snížené výši 
oproti žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, 
Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, 
IČO 16820088 na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním 
utkáním, k turnajům mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na 
sportovní akci mimo území města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), 
výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného, nájemné sportovišť a nebytových 
prostor, odměny a mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné 
v soutěžích a turnajích, sportovní vybavení, energie, vodné-stočné.  

XLI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 97 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, 
z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek 
a výplaty trenérů.   

XLII. Doporučuje ZM 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 30 700 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže oddílu krasobruslení - nákup tréninkových pomůcek a výplaty trenérů. 
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XLIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 10 700 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Fight Pro Strakonice, 
z. s., Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - nákup sportovního vybavení a pomůcek, nákup klubových dresů, 
ručníků.   

XLIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 30 000 Kč České tábornické unii – TK 
Podskalí Strakonice, p. s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČO 69567441 na zajištění 
celoročního provozu táborové základny v Kadově a klubovny ve Strakonicích - sportovní 
materiál na činnost, pomůcky na hry, benzín do elektrocentrál, revize elektrozařízení, 
materiál na údržbu a vybavení, tábornické vybavení, elektrika, technická kontrola 
přívěsu.  

XLV. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) Cestou vůle, z. s., Lidická 194, 386 01 Strakonice, 
IČO 26543010 na nákup vybavení na zahradu z důvodu nesplnění podmínek 
vyhlášeného Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit.  

XLVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 6 000 Kč Kanoistickému klubu Otava 
Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 ve výši 6 000 Kč. 
tj. na úhradu rozhodčích, počtářů výsledků, ceny pro mládež, technické zajištění 
závodu Strakonické slalomy.  

XLVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 12 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu Strakonice, 
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na organizační a materiálové 
zajištění - ceny, medaile, poháry pro nejlepší závodníky, propagace závodu, pronájem 
sálu, ozvučení areálu, nákup zahradního stanu pro rozhodčí, propagační vlajky, plakety 
pro zasloužilé členy při závodu Běh okolo Kuřidla 2020.  

XLVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu Strakonice, 
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na organizační a materiálové 
zajištění - ceny, medaile, poháry pro nejlepší závodníky, propagaci závodu, pronájem 
sálu, ozvučení areálu při závodu Strakonický duatlon 2020.  

XLIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, Sportovní 158, 
290 01 Poděbrady, IČO 02050692 na propagační materiál akce, sportovní textil s 
potiskem, sportovní výbava, odměny a ceny, diplomy, poštovní služby, cestovné a 
doprava, nájemné sportoviště, ozvučení akce Sportovní den mládeže s TAJV.  

L. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní 
sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na 
zajištění materiálně technického vybavení formou propagačních předmětů s logy 
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Otavského plamínku 2020 a čísly 112 a 150 ve formě drobných cen v disciplíně Požární 
útok.  

LI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 24 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na materiálně technické zajištění 
akce, nájemné, individuální ceny, poháry, odměny rozhodčím a cestovné při akci 8. 
ročník florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera.  

LII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na materiálně 
technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, rozhodčí, zdravotní 
zajištění, pitný režim při akci Neděli bez basketbalu si neumím představit.  

LIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na materiálně 
technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, rozhodčí, zdravotní 
zajištění a pitný režim při akci Vánoční turnaj.  

LIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na materiálně 
technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, rozhodčí, zdravotní 
zajištění a pitný režim při akci Minibasketbalový turnaj škol Strakonice.  

LV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 12 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na materiálně 
technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, 
zdravotní pojištění a pitný režim při akci Přípravné turnaje U13, U15, U19.  

LVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 3 000 Kč TJ Dražejovu z. s., Virt 23, 386 01 
Strakonice, IČO 60650796 na zabezpečení atrakcí a doprovodného programu, drobné 
ceny pro účastníky při akci Dětské sportovní odpoledne.  

LVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
nohejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na ceny pro soutěžící, 
pronájem sálu pro zázemí sportovců, odměny rozhodčích při akci Turnaj trojic mládeže 
v nohejbalu.  

LVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
nohejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na ceny pro soutěžící, 
pronájem sálu pro zázemí sportovců, odměny rozhodčích při akci Turnaj trojic mužů a 
mládeže v nohejbalu.  
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LIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na odměny pro soutěžící, pitný 
režim sportovců, kancelářské potřeby, pronájem technického zařízení pro evidenci 
výsledků a ozvučení areálu, honorář pro účinkující v doplňkovém programu při akci 26. 
ročník Běhu městem Strakonice.  

LX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 7 000 Kč Ekonomickým službám – BH spol. 
s. r. o., U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice, IČO 46679855 na nájem sportovní haly, 
odměny rozhodčím, míče a ceny pro soutěžící při akci 22. ročník  halového fotbalového 
turnaje Senioři a mládež proti drogám.  

LXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 5 600 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě 
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na pronájem haly, 
poháry, odměny pro všechna družstva při akci 23. ročník turnaje v malé kopané 
„Memoriál Františka Roučky".  

LXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě 
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na materiálně 
technické zajištění akcí, poháry, medaile, cestovní výdaje, rozhodčí při akci Bodovací a 
žebříčkové turnaje mládeže ve stolním tenise.  

LXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města,  Tělocvičné jednotě 
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na propagační 
materiály, odměny pro příchozí i členy TJ Sokol při akci Noc Sokoloven. 

LXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 8 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na materiálně 
technické zabezpečení turnaje, výdaje na rozhodčí a časoměřiče, ceny pro účastníky 
při akci Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1.  

LXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 35 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na 
materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, výdaje na rozhodčí, 
pronájem sportovního zařízení při plavecký závodech „Vánoční cena 2020".  

LXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX na nákup cen, 
pronájem hrací plochy, odměny pro rozhodčí a organizační pracovníky při akci Turnaj 
mladších a starších přípravek v kopané.  
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LXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 40 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklub Strakonice, z. 
s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na ceny pro vítěze, náhrady 
rozhodčích, letové hodiny, organizační zajištění akce Mistrovství České republiky v 
parašutismu v klasických disciplínách.  

LXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na materiálně 
technické zajištění akce, poplatky spojené se závěrečným vyhlášením soutěže a 
ocenění výherců při akci Do práce na kole.  

LXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 2 000 Kč, Svazu diabetiků ČR, pobočný 
spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice, IČO 70501297 na nájemné, 
poháry, diplomy, kancelářské potřeby, barva do tiskárny při akci Vánoční turnaj 
v kuželkách.  

LXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., 
oddíl krasobruslení Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na nákup cen 
pro účastníky, zajištění zvukaře, zdravotníka, pořadatelů a rozhodčích při akci Vánoční 
mezioddílové závody krasobruslení.  

LXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na nákup cen pro účastníky, zajištění 
zvukaře, zdravotníka, pořadatelů při akci Vánoční karneval na bruslích.  

LXXII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 6) panu XX na  Kvalifikaci na mistrovství světa v 
rybníkovém hokeji 2020 z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného Dotačního 
programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit. 

LXXIII. Souhlasí 
s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

LXXIV. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.  
 

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2020 – 
opatření 1 – Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury 

Usnesení č. 539/2020 (14/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zápis z 2. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch města Strakonice ze dne 26. 

května 2020, hodnoticí komise, s návrhy na rozdělení finančních prostředků 

jednotlivým žadatelům z Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury 

v roce 2020, opatření 1 - Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury.  
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II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 22 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Skupině historického šermu Vendetta, z. s., 
Šumavská 252, 386 01  Strakonice, IČO 27014762 na podporu celoroční činnosti -  
nájemné, energie, nákup, oprava a výroba obuvi, kostýmů, zbraní a rekvizit, cestovní 
náhrady, propagace a poplatky.  

III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 8 000 Kč,  z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX na podporu celoroční činnosti 
Dechové kapely Nektarka -  energie, údržba a obnova krojů, nástrojů, aparatury, 
zabezpečení zkoušek a propagace.  

IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 40 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice, z. s., 
Lidická 194, 386 01  Strakonice, IČO 27006107 na podporu celoroční činnosti -  energie 
a nájemné.  

V. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1)  ve snížené výši 10 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prostoru pro historii techniky, o. p. s., 
Kosmonautů 1241, 386 01 Strakonice, IČO 28146654 na podporu celoroční činnosti – 
nájemné, webové stránky, přednášející a propagace.  

VI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 45 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Mladé dudácké muzice, z. s., Sokolovská 983, 
386 01  Strakonice, IČO 22728287 na podporu celoroční činnosti – zhotovení a pořízení 
krojů.  

VII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 32 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňskému souboru písní a tanců 
Strakonice, z. s., Mírová 932, 386 01  Strakonice, IČO 60650427 na podporu celoroční 
činnosti - na materiální vybavení, pořízení a obnova lidových krojů, hudebních nástrojů 
a  doprava.  

VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 15 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Spolku historického šermu Markýz ze 
Strakonic, Zámek 1, 386 01  Strakonice, IČO 26525208 na podporu celoroční činnosti 
- energie, nájemné, oprava a pořízení zbraní, kostýmů, materiál a doprava.   

IX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 35 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města,  paní XX na podporu celoroční činnosti RM 
Dance – nájemné, taneční kostýmy, vybavení a materiální zabezpečení.  

X. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 4 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Jednotě Karla Havlíčka Borovského, z. s., 
Arch. Dubského 966, 386 01  Strakonice, IČO 02367246 na podporu celoroční činnosti 
– pohřebné členů, doprava a cestovné.  
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XI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 30 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Divadelnímu souboru Čelakovský Strakonice, 
Mírová 831,  386 01  Strakonice, IČO 62519751 na podporu celoroční činnosti – 
zajištění premiérového uvedení nových inscenací, autorská práva, kulisy, rekvizity, 
kostýmy, cestovné, nocležné, provozní náklady, nájemné a propagace.  

XII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 30 000 Kč Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 
386 01  Strakonice, IČO 65053800 na podporu celoroční činnosti – nájemné, obnova 
a pořízení krojového vybavení, nástrojů, rekvizity, doprava, pojištění a letní 
soustředění.  

XIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 33 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města,  Osm a půl Opici, z. s., Zeyerovo nábřeží 262, 
386 01  Strakonice, IČO 22881646 na podporu celoroční činnosti – provoz tréninkových 
prostor, pořízení  kostýmů, účast na soutěžích, vybavení a lektoři.  

XIV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 24 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké 
náměstí 4, 386 01  Strakonice, IČO 65016963 na podporu celoroční činnosti – pořízení 
kláves s příslušenstvím a materiálu pro farní kapelu a dětskou scholu.  

XV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 22 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01  Strakonice, IČO 26992019 na podporu celoroční činnosti – nájemné, 
taneční semináře a soustředění, choreografie, obnova a doplnění tanečních kostýmů.  

XVI. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávních smluv v předloženém znění.  

XVII. Pověřuje   
starostu města podpisem uvedených veřejnoprávních smluv.  
 

 Darovací smlouva – omalovánky pro děti v mateřských školách 
zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 540/2020 (14/2a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi panem XX jako dárcem a městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, Strakonice, IČ 00251810 jako obdarovaným, jejímž předmětem je 
věcný dar – 1 tis. ks omalovánek pro děti, který bude poskytnut mateřským školám 
zřizovaným městem Strakonice. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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 Individuální dotace – TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl nohejbalu 
Usnesení č. 541/2020 (14/2a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 6 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 
Strakonice, IČO 00475921 na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí družstva 
(cestovné, stravování a ubytování) při reprezentaci města Strakonice na akci 
Mistrovství České republiky ve dnech 20.-21. června 2020 v Praze.   

II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
 

 Užití znaku města Strakonice – OP SK Slavia Praha – odbočka 
Strakonice, zapsaný spolek 

Usnesení č. 542/2020 (14/2a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice OP SK Slavia Praha - odbočka Strakonice, zapsaný 
spolek, Lidická 168, 386 01 Strakonice, IČO 05902142 na reklamních předmětech, 
propagačních materiálech, plakátech a pozvánkách.    
 
3. Finanční odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím 
zřizovaných a založených organizací za rok 2019 

Usnesení č. 543/2020 (14/3) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM   
souhlasit s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2019 bez výhrad. 

II. Doporučuje ZM   
přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, uvedená 
v příloze č. 4. 

 
 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2019 

Usnesení č. 544/2020 (14/3) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM   
schválit účetní závěrku města Strakonice za rok 2019. 

 

 Rozpočtové opatření č. 21, č. 22, č. 23 
Usnesení č. 545/2020 (14/3, 14/3a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 21 ve výši  428.311,00 Kč 
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Finanční příspěvek ze státního rozpočtu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
v lesích. 

Rozpočtová skladba příjmy 700 – 0000 - 4116 ÚZ  29 030 
 výdaje 700 – 1032 – 5xxx     ÚZ  29 030 

 

RO  č. 22 ve výši  190.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na dofinancování pořízení 
devítimístného služebního vozidla. V rozpočtu města je na nákup vozu schváleno 
800.000,00 Kč, předpokládaná cena vozidla činí 990.000,00 Kč. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 100 – 6171 – 6123  
 financování       8115   

II. Doporučuje ZM 
schválit 
RO  č. 23 ve výši  900.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na úhradu právních služeb v souladu s 
uzavřenými smlouvami, a to zejména ve věci uplatnění a vymáhání nároků 
vyplývajících ze smluv o dílo na realizaci staveb ZŠ Povážská a Stavební úpravy – 
Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270. V rozpočtu města na rok 2020 je 
schválena částka 450.000 Kč, k datu 31.05.2020 bylo již vyčerpáno 254.109 Kč. 
Celkové předpokládané výdaje na právní služby se vzhledem ke stále probíhajícím 
soudním řízení  předpokládají ve výši roku 2019, tzn. 1.350.000 Kč. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová 
skladba 

výdaje 781 – xxxx – 5166  

 financování       8115   
 

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2020 ze dne 11.05.2020 
Usnesení č. 546/2020 (14/3) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2020 ze dne 11.05.2020. 
 

 MěKS – použití investičního fondu organizace 
Usnesení č. 547/2020  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Strakonice: 
na pořízení repasovaného digitálního projektoru ve výši 650.000,00 Kč včetně DPH pro 
potřeby letního kina ve Strakonicích. Cena zahrnuje pořízení včetně instalace a roční 
záruku s možností prodloužení. 

II. Souhlasí 
při pořízení digitálního projektoru ve výši 650.000,00 Kč s výjimkou z Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, kdy uvedená zakázka 
může být zadána přímo ředitelem organizace. 
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4. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.1.2020 do 
31.5.2020 

Usnesení č. 548/2020 (14/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.1.2020 do 31.5.2020 
 

 Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 549/2020 (14/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
Schválit zadání změny č. 5 Územního plánu Strakonice dle § 47 odst. 5 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

II. Doporučuje ZM 
Uložit odboru rozvoje zajistit zpracování a projednání návrhu změny č. 5 Územního 
plánu Strakonice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

 Zápis z 2. jednání komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 
14.5.2020 

Usnesení č. 550/2020 (14/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 14.5.2020 
 

 Instalace herních prvků v parku Jezárky 
Usnesení č. 551/2020 (14/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v souladu s čl. 1 odst. 6 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice, že veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku herních prvků v parku 
Jezárky bude zadána zhotoviteli Berger-Huck s.r.o., Vanišova 552, Horní Jelení, IČ 
45535264, cena 1.098.104,52 Kč včetně DPH 
II. Ukládá  
odboru rozvoje zadat předmětnou objednávku na dodávku herních prvků do parku 
Jezárky 
 
5. OIP 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Ulč 

 Smlouva o poskytování služeb OtavaNet 
Usnesení č. 552/2020 (14/5) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na poskytování služeb mezi městem Strakonice a OtavaNet  
s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, v lokalitách Strakonice, Hajská a Pracejovice, 
jejímž předmětem je připojení do Internetu za celkovou cenu 11 495 Kč s DPH 
měsíčně.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy o poskytování služeb 
 

 Objednávky odboru informatiky a provozu za duben 2020 
Usnesení č. 553/2020 (14/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za duben 2020 
 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Koupě 1 ks služebního osobního vozu – 8-9 míst“ 

Usnesení č. 554/2020 (14/5a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Koupě 1 
ks služebního osobního vozu – 8-9 míst“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 
minimálně těmto dodavatelům: 
Autoservis Šrachta s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice, IČ 01942344, tel.: 
383322226 
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche České Budějovice, Okružní 2557, 370 
04 České Budějovice, IČ: 47124652, tel.:  602527019, 387000013 
CB Auto a.s., Dr. Milada Horákové 1477,  370 05 České Budějovice, IČ: 26031868, tel.: 
778744134, 385102415 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových 
stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným 
počtem uchazečů  

III. Jmenuje 
předsedu a členy hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Rudolf Oberfalcer (předseda) 2. Mgr. Martina Kotrchová (člen), 3. Ing. Rudolf 
Ulč (člen), 4. Rudolf Slavík (člen), 5. Radoslav Koudelka (člen), 
náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Miroslav Ině (náhradník předsedy), 2. Mgr. Břetislav Hrdlička (náhradník člena), 
3. Ing. Václav Sýkora (náhradník člena), 4. Ing. Václav Býček (náhradník člena), 5. 
Ing. Richard Kozák (náhradník člena). 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru informatiky a provozu zajistit plnění veškerých úkonů při zadání 
této zakázky. 

V. Pověřuje 
vedoucího odboru informatiky a provozu podepisováním veškerých dokumentů 
souvisejících s administrací této veřejné zakázky. 
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6. Starosta 

 MAS Strakonicko, z.s. – žádost o zařazení území obce Strakonice do 
území působnosti MAS Strakonicko, z.s. na programové období 2021  
– 2027 

Usnesení č. 555/2020 (14/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
zařazení území obce Strakonice do území působnosti MAS Strakonicko, z.s. na 
programové období 2021 - 2027  
 

 Nabídka spolupráce s DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 556/2020  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
nabídku pana XX, na spolupráci v oblasti pivovarnictví, hospodářské komory a návrh 
na konzultaci možného partnerství obou měst. 

 

7. TS Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného 
společníka obchodní společnosti Technické služby Strakonice 
s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – 
Zápis č.3/2020 ze  zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. dne 
21. května 2020  

Usnesení č. 557/2020 (14/7)  
Rada Města Strakonice přijala podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Strakonice s.r.o. na své schůzi konané výše uvedeného dne tato rozhodnutí: 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č.3/2020 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. dne 21. května 2020  
II. Schvaluje 
výroční zprávu spol. Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2019. 
III. Schvaluje 
účetní závěrku spol. Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2019. 
IV. Schvaluje 

následující návrh na rozdělení zisku: 

Zisk po zdanění 5 233 469,20 Kč 

Příděl sociálnímu fondu    900 000,00 Kč 

Nerozdělený zisk 4 333 469,20 Kč 

V. Určila 
na období hospodářského roku 2020 jako auditora společnosti pana XX, zapsaného 
v seznamu auditorů ČR, vedeným KAČR pod číslem oprávnění 584. 
VI. Pověřuje 
ředitele společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. uzavřením smlouvy o provedení 
ověření roční účetní závěrky za období roku 2020 s panem XX. 
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8. MěÚSS 

 Přijetí daru 
Usnesení č. 558/2020 (14/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

 peněžní dar ve výši 10 000 Kč 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví 
organizace. 
 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka pračky pro MěÚSS 
Strakonice 2020“ 

Usnesení č. 559/2020 (14/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci: „Dodávka pračky pro MěÚSS Strakonice 2020“. 
Pořadí nabídek: 
1. místo:  
firma Alliance Laundry CE s.r.o.  
se sídlem Místecká 1115, 742 58 Příbor 
IČO: 29451914                              celková cena s DPH 417.529,00 Kč 
II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 
III. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné 
zakázky. 
 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka konvektomatu pro 
MěÚSS Strakonice 2020“ 

Usnesení č. 560/2020 (14/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zrušením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka 
konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020“. 
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů ve věci zrušení výběrového 
řízení na tuto veřejnou zakázku. 
 

Jednání rady města ukončil starosta v 18,00 hodin. 
Datum pořízení zápisu: 03.06.2020 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


