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

upravujících ochranu osobních údajů 
 

Z á p i s 
ze 17. schůze Rady města Strakonice 

konané 19. srpna 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     6 členů RM 

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

Omluveni:    p. Zach DiS – člen RM 
 
 

1. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 

                                                          Usnesení č. 717/2020 – 764/2020 
2. ŽP 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2020 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem  
  Usnesení č. 765/2020 

 Stanovení ceny na rok 2021 pro podnikatele napojené do systému 
shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  
  Usnesení č. 766/2020 

 Souhlas města s projektem předcházení vzniku textilního odpadu pro 
společnost Help tex, zs 
  Usnesení č. 767/2020 

 Informace ke zpětnému odběru vysloužilých elektrozařízení zn. Samsung ve 
sběrném dvoře 
    Usnesení č. 768/2020 

 Podání žádostí města Strakonice o čerpání neinvestiční dotace na výdaje 
jednotky SDH Strakonice za období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 

    Usnesení č. 769/2020 
3. Odbor rozvoje 

 Smlouva o užití Ortofota ČR 
  Usnesení č. 770/2020 

 Podnět na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
  Usnesení č. 771/2020 

 Zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník  
  Usnesení č. 772/2020 

4. Sociální odbor 
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 

  Usnesení č. 773/2020 
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 Dotace 
  Usnesení č. 774/2020 – 795/2020 

 Individuální dotace 
  Usnesení č. 796/2020 – 798/2020 

 Žádost a finanční příspěvek  
  Usnesení č. 799/2020 – 800/2020 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
  Usnesení č. 801/2020 – 802/2020 

5. OŠCR 

 Individuální dotace – Ski klub Strakonice, z. s. 
  Usnesení č. 803/2020  

 Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci „Světelná a 
zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strakonicích“ – HC Strakonice, z. s. 
  Usnesení č. 804/2020 

 Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu 
a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 – opatření 3 
  Usnesení č. 805/2020 

 Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu 
a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 
  Usnesení č. 806/2020 

 Zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 17. 6. 2020  
  Usnesení č. 807/2020 

6. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 34 – 40 
  Usnesení č. 808/2020 

 ZŠ Povážská – použití IF na pořízení DNM 
  Usnesení č. 809/2020 

7. MěÚSS 
 Rekonstrukce elektroinstalace v Azylovém domě, Budovatelská 613, Strakonice 

  Usnesení č. 810/2020 
 Výměna výtahů v Domově pro seniory, Lidická 189, Strakonice a v Domově 

pro seniory a DZR, Rybniční 1282, Strakonice 
  Usnesení č. 811/2020 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:„Dodávka konvektomatu pro MěÚSS 
Strakonice 2020 – opakování“ 
  Usnesení č. 812/2020 

8. Šmidingerova knihovna 
 Žádost o souhlas s dočasným zřízením oděvní recyklo-budky 

  Usnesení č. 813/2020 
9. OIP 

 Objednávky odboru informatiky a provozu za červenec 2020 
  Usnesení č. 814/2020 

10. Starosta 
 Nabídka na odkup akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 

                                                                                           Usnesení č. 815/2020 
 Problematika koček ve městě Strakonice 

                                                                                           Usnesení č. 816/2020 
 Dopis společnosti Energo Strakonice, s.r.o. 
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                                                                                  Usnesení č. 817/2020 

 Žádost společnosti Kompakt, s.r.o. – reklama na automobilu 
                                                                                       Usnesení č. 818/2020 

 
 
 
 
17. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 

1. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Švehla 

1) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 717/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

2+1 a výměře 69,10 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu do 30.září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.388 Kč/měsíc. 

II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2, v domě Strakonice, se slečnou XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 3.608,- Kč/měsíc. 

III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě pro pana XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 
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V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě č.p. Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80,00 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě Strakonice, se slečnou XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu  do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 85,00 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 6.800,- Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 59,01 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.337,- Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80,00 Kč/m2, tj. celkem 2.736,- Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 43,40 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 52,88 m2 v domě s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31.8.2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného 
za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.10.2020 
na novou výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 4.056 Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 39,95 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 1.630,- Kč/měsíc (dotace). 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 58,20 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že pan XX neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.656,- Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 80,90 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.200,- Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 44,78 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.140,- Kč/měsíc (dotace). 

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že pan XX neuhradí 
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nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.728,- Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+1 a výměře 60,50 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 

měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, 4.648 Kč/měsíc 

XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

3+1 a výměře 74,00 m2 v domě s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 

prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 

měsíc srpen do 25.8.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.10.2020 
na novou výši 80 Kč/m2/měsíc, tj. 5.712 Kč/měsíc. 

XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+0 a výměře 41,99 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.359,- Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

2+1 a výměře 82,30 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 6.584,- Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+1 a výměře 42,87 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
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nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 3.202,- Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+1 a výměře 56,20 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 

bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 

za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě Strakonice, s paní XX a panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX 
a pan XX, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena. 
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.10.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že manž. XX neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 33,81 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 28. února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 1.531,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.364,- Kč/měsíc (dotace) 
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XXX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě Strakonice, s paní XX, týkajícím se prodloužení nájmu 
bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc srpen do 
25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.917,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 78,45 m2 v domě Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září   2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.825,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc srpen do 25.8.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za  měsíc srpen do 25.8.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

2) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 718/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,37 m2 v domě Strakonice, s panem XX, jehož předmětem by bylo 
prodloužení nájmu bytu do 30. září 2020.  

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

3) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 719/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 67,64 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
je prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

4) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 720/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 3+1 
a výměře 74,10 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku je 
prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

5) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 721/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě o 
velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s paní XX, jehož předmětem by bylo prodloužení 
nájmu bytu do 30. listopadu 2020. 

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

6) Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 722/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě Strakonice o 
velikosti 1+1 a výměře 60,80 m2 s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou jednoho měsíce s možností prodloužení o další 1 měsíc 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 4.672,- Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, 
že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za 
období od 1.7.2020 do 31.8.2020 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, které činí 14.016,- Kč. Kauce bude složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 111471921/0300, v.s. 
1004900413. spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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7) Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení 
bazénové haly, úprava usnesení RM 
Usnesení č. 723/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Upravuje 
usnesení RM Strakonice č. 594/2020 ze dne 24.06.2020, bod. II. následovně:  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s projektantem XX, KOMPLET – projektová kancelář, Na 
Vyhlídce 662, 387 01 Volyně, IČ: 10312625, na vypracování jednostupňové 
projektové dokumentace (v rozsahu PDPS), včetně vyřízení stavebního povolení na 
stavbu: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení 
bazénové haly“, za cenu 790.000,00 Kč bez DPH, tj. za cenu 955.900,00 vč. DPH. 
Předpokládaný termín dokončení realizace projektu: 31.12.2020. 
 

8) Veřejná zakázka malého rozsahu: Odvodnění pozemků p.č. 114/1, 
115/1 a 116/1  - Městský úřad Strakonice“ 
Usnesení č. 724/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 14.07.2020) provedeného 
komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 
stavebních prací na akci: „Odvodnění pozemků p.č. 114/1, 115/1 a 116/1 - Městský 
úřad Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána uchazečem: pan XX, IČ: 
05849438, za celkovou cenu díla 276.956,00 Kč bez DPH, předpokládaný termín 
zahájení realizace smluveného předmětu díla: 15.09.2020, termín ukončení realizace 
a předání smluveného předmětu díla do: 30.10.2020. 
Pořadí firem       cena bez DPH  cena včetně 
DPH 
1. XX   

IČ: 05849438 245.328,00 Kč 296.846,88 Kč 

2. Stavitelství, 
Únice-Hubenov, 386 01 Strakonice, 
IČ: 13507168 276.956,00 Kč 335.116,76 Kč 

3. VKS stavební s.r.o.,  
Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice,  
IČ: 26101262 279.322,00 Kč 337.979,62 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: panem XX, IČ: 05849438 na dodavatele 
stavebních prací na akci: „Odvodnění pozemků p.č. 114/1, 115/1 a 116/1 - Městský 
úřad Strakonice“ za cenu 245.328,00 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 296.846,88 Kč 
včetně DPH 21%.  

III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 



Stránka 11 (celkem 44) 
 

9) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů – vyhlášení 
záměru na prodej 
Usnesení č. 725/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemků ve vlastnictví města parc.č. 1371/124 o 
nové výměře 1253 m2, parc.č. 1385/2 o nové výměře 564 m2 a parc.č. 1371/122 o 
nové výměře 4973 m2, vše v kat. území Strakonice, tak jak byly tyto pozemky 
vymezeny geometrickým plánem vyhotoveným Hrdlička spol. s  r.o. pod č. plánu 
3836-182556/2018, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Strakonice pod PGP-1329/2018-307. Účelem prodeje je 
výstavba bytových domů na předmětných pozemcích.   
Prodej je možné realizovat i po částech, po ucelených funkčních celcích.  
Minimální kupní cena je 1710 Kč/m2    

 

10) Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty   
Usnesení č. 726/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty“ 
Pořadí firem:   
1 . VKS Stavební s.r.o. Na Dubovci 140, Strakonice 386 01    359 000 ,- Kč bez DPH 
2 . SWIETELSKY stavební s.r.o. Strakonice 386 01, Řepice     592 980 ,- Kč bez DPH 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem VKS Stavební s.r.o. Na Dubovci 140, Strakonice 
386 01, IČ: 26101262, na zhotovení stavby “Chodník a veřejné osvětlení u kostela 
Svaté Markéty“ za cenu 359 000 Kč bez DPH, s termínem dokončení stavby do 
30.9.2020. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  

 

11) Snížení nájemného z pronajatých prostorů  
Usnesení č. 727/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku mezi městem Strakonice a paní XX,  k nájemní smlouvě  č. 04-
414 ze dne 12.7.2004, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových 
prostorů v objektu ve Strakonicích, nájemci p.  XX, IČ: 69545944,  na dobu  1 roku 
(září 2020  – až srpen  2021),  a  sice o 10 % z ročního nájemného. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

12) Žádost  Okresního sdružení Česká unie sportu Strakonice, z.s. 

Usnesení č. 728/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s umístěním sídla nově vznikajícího sportovního spolku NK Habeš Strakonice, z.s., na 
adresu nemovitosti Na Křemelce 512, Strakonice, na pozemku p.č st. 635 
v k.ú. Strakonice, která je v majetku města Strakonice.    

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 

 

13) Ukončení nájemního poměru  
Usnesení č. 729/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dohody k nájemní smlouvě č. 2012-404 uzavřené dne 7.11.2012 mezi 
městem Strakonice a paní XX,  jejímž předmětem bude ukončení nájmu garážového  
stání v objektu ve Strakonicích, a sice ke dni 31.10.2020.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání v bytovém domě ve 
Strakonicích, na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice, s tím, že minimální výše 
nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.  
 

14) Výpověď z nájmu  
Usnesení č. 730/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dohody k nájemní smlouvě č. 2019-00090 uzavřené dne 27.3.2019 mezi 
městem Strakonice a paní XX,  jejímž předmětem bude ukončení nájmu stánku ve 
Strakonicích, tj. budovy bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 o výměře 21 m2 v k.ú. 
Strakonice, a sice  ke dni 30.9.2020.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem stánku ve Strakonicích, tj. budovy bez č.p. na 
pozemku p.č. st. 3528 o výměře 21 m2 v k.ú. Strakonice. 
 

15) Výpověď z nájmu  
Usnesení č. 731/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dohody k nájemní smlouvě č. 2016-00473  uzavřené dne 1.9.2016  mezi 
městem Strakonice a paní XX,  jejímž předmětem bude ukončení nájmu  nebytových 
prostorů o výměře 71,40 m2 ve III. nadz. podl. objektu bývalé ZŠ ve Strakonicích, a 
sice  ke dni 30.9.2020.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
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III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů ve III. nadz. podlaží  objektu 
bývalé Základní školy ve Strakonicích, konkrétně se jedná o učebnu  o výměře  71,40 
m2, WC je společné s dalšími nájemci ve III. nadz. podl. objektu. 

 

16) Žádost o pronájem chaty na Podskalí 
Usnesení č. 732/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem objektu chaty na Podskalí, na poz. p.č. st. 373 o 
výměře 41 m2 v k.ú. Strakonice, a to pouze za účelem využití chaty např. jako 
základny pro nekomerční vodácké sporty, a to vzhledem k tomu, že do objektu chaty 
není zajištěn přívod vody, v objektu není sociální zařízení, chata není napojena na 
kanalizaci.  
 

17) Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě  
Usnesení č. 733/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě  2020-00128 uzavřené mezi  městem a p. 
XX dne 6.5.2020, jehož předmětem bude výměna garážového stání za garážové stání 
ve Strakonicích. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 

III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání v bytovém domě ve 
Strakonicích, na pozemku p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice, s tím, že minimální výše 
nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.  
 

18) Snížení nájemného z pronajatých prostorů – DUDÁK – Měšťanský 
pivovar Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 734/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku na snížení nájemného u nájemní smlouvy č. 2019-00353 
uzavřené dne 24.10.2020 mezi městem Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský 
pivovar Strakonice, a.s., se sídlem Podskalská 324, Strakonice, na pronájem 
nebytové jednotky vymezené v budově Zámek ve Strakonicích, na poz. p.č. st. ¼ 
v k.ú Nové Strakonice, a sice nájemného z nebytových prostorů i z movitého 
majetku, nacházejícího se v nebytové jednotce, a to na dobu od 1.7.2020 do 
31.8.2020. 
 

19) Žádost o zábor veřejného prostranství ul. Nádražní v rámci předvolební 

kampaně Pirátské strany. 
Usnesení č. 735/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s povolením Záboru veřejného prostranství o velikosti 1 m2 na pozemku parc. č. 
635/1 v k.ú. Nové Strakonice u světelné křižovatky ulic Nádražní x Alf. Šťastného x 
Písecká, za účelem umístění paletové lavičky se sloganem v rámci předvolební 
kampaně Pirátské strany, a to na dobu od 20.8.2020 do 2.10.2020, za podmínek, že 
budou splněny rozhledové poměry v křižovatce a nesmí být zastíněna stávající 
výlepová plocha MěKS. 
 

20) Žádost o  povolení Zvláštního užívání komunikace v rámci předvolební 
akce Pirátské strany.  
Usnesení č. 736/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
z titulu majitele pozemků s povolením Zvláštního užívání komunikace na parkovišti „U 
Bati“ na pozemcích parc. č. 1339/1 a 147/1 v k.ú. Strakonice za účelem umístění 
autobusu a dvou stánků  na deseti parkovacích místech v rámci předvolební 
jednodenní akce Pirátské strany, a to v termínu 26.8.2020. 
Tento souhlas nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydávaném 
odborem dopravy MěÚ Strakonice. 
 

21) Žádost o pronájem pozemku  

Usnesení č. 737/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení rady města č. 655/2020 (16/1) ze dne 22.7.2020. 

II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na  pronájmem části pozemku p.č. 1288/3 o výměře 
cca 6 m2, v k.ú. Strakonice, za účelem umístění 4 židlí a 2 malých stolečků 
k provozovně  Café Monte Cintu, která je umístěna v nebytovém prostoru budovy v 
ulici Velké náměstí. 
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, a to od 1. července 2020. 
Cenu nájmu činí 2.500 Kč ročně + aktuální sazba DPH.  
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, 
činí výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

22) „Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“ – plná 
moc 
Usnesení č. 738/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací akce „Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“ 
s udělením plné moci zhotoviteli firmě TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 
Praha 4, IČ: 25917838, zastoupené paní XX, při vyřizování nájemní smlouvy, jež 
bude uzavírána mezi majitelem pozemku p.č. 237/2 v k.ú. Strakonice, tedy ŘSD ČR a 
zhotovitelem, a to za účelem užívání předmětného silničního pozemku po dobu 
realizace akce „Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22, Strakonice“. 

II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné plné moci 

 

23) Žádost o výpůjčku pozemku p.č. 580/28 o výměře 380 m2 v k.ú.  
Strakonice 
Usnesení č. 739/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu  
IČ: 261 01 637, se sídlem Strakonice I, 386 01 Strakonice na užívání pozemku  p.č. 
580/28 o výměře 380 m2  v k.ú. Strakonice, za účelem  jeho užívání k rekreaci a 
údržbě v souvislosti s užíváním bytového domu ve Strakonicích (umístění  laviček, 
drobných  herních prvků pro děti a zřízení záhonů kytek,), dále za účelem instalací 
nízkého plotu (do 70 cm) a dvou nízkých branek, vše na náklady SVJ, a to na dobu 
neurčitou s 3 - měsíční výpovědní lhůtou. Vypůjčitel odpovídá za bezpečnost na 
herních prvcích, umístěných na vypůjčeném pozemku. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu a architekta města. 
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 předmětný pozemek. 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 předmětného pozemku do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.   
Nevyklidí-li vypůjčitel předmětný pozemek ve stanovené lhůtě, tj. ke dni ukončení 
smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, 
že je půjčitel oprávněn předmětný pozemek vyklidit a zrekultivovat sám, a to na 
náklady vypůjčitele.  
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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. 
 

24) Žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 209/31 o výměře cca 29 m2 
v k.ú. Střela a části pozemku p.č. 1293/1  o výměře cca 75 m2 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 740/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s p. XX na užívání části pozemku p.č. 209/31 o výměře 
cca 29 m2 v k.ú. Střela a části pozemku p.č. 1293/1 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic, za účelem využití těchto pozemků z důvodu jejich oplocení a využívání 
pro rekreaci a údržbu v souvislosti s užíváním rodinného domu ve Strakonicích.  
V případě záměru rozšíření komunikace, úprav veřejného prostranství, případně jiných 
úprav pozemků v této lokalitě, je vypůjčitel povinen na své náklady odstranit oplocení, 
zpevněnou plochu a případné další movité i nemovité věci umístěné na vypůjčených 
pozemcích. Vypůjčitel nebude mít nárok na finanční vyrovnání od půjčitele za 
vybudování ani odstranění tohoto oplocení ani další žádná jiná finanční vyrovnání a 
náhrady za případně provedené další práce a investice na vypůjčených pozemcích. 
Tyto úpravy zůstanou po skončení nájmu ve vlastnictví pronajímatele. Při ukončení 
výpůjčky nebudou provedené úpravy žádným způsobem kompenzovány, a to ani 
pokud těmito úpravami došlo ke zhodnocení předmětu výpůjčky. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 - měsíční 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 pozemky 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 pozemky. 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 
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uvedením předmětných pozemků do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.   
Nevyklidí-li vypůjčitel předmětné pozemky 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 pozemky 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 
vypůjčené nemovitosti přenechat k užívání třetí osobě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

25) Centrum aukcí.cz s.r.o. , Luční 568/1, Hradec Králové – nabídka 
pozemků p.č. 69/3 a p. č. 69/4, vše v k.ú. Nové Strakonice, formou 
elektronické aukce  
Usnesení č. 741/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
nabídku pozemků p.č. 69/3 o výměře 4 799 m2 a p.č. 69/4 o výměře 4 874 m2, vše 
v k.ú. Nové Strakonice, formou elektronické aukce konané dne 27.8.2020.  
 

26) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 26, České 
Budějovice - žádost o prodej části pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 742/2020 (17/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  vyhlášením  záměru na prodej části pozemku p.č. st. 800/2 o výměře 11 m2 (dle 
geometrického plánu č. 3975-86/2020, vyhotoveného Ing. XX se jedná o díl „a“ o 
výměře 6 m2 a díl „b“ o výměře 5 m2)  a části pozemku p.č. 533/12  o výměře 0,14 
m2 (dle geometrického plánu č. 3975-86/2020 se jedná o díl „c“),  vše v k.ú. 
Strakonice. 
 

1) Koupě pozemků v blízkém okolí strakonického hradu 
Usnesení č. 743/2020 (17/1a) 
Rada města po projednání  

I. Doporočuje ZM 
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi panem XX jako stranou prodávající a 
městem Strakonice, jako stranou kupující, jejímž předmětem bude prodej 
následujících nemovitých věcí:     

- pozemku parc.č. st. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 1196 
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (stavba sýpky – špýchar, 
nemovitá kulturní památka), 
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- pozemku parc.č. st. 207, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o evidované 
výměře 2943  m2,  

- pozemku parc. č. 10/2, ostatní plocha, zeleň, o evidované výměře 5586 m2,  
- pozemku parc. č. 78/1, orná půda, o evidované výměře 9470 m2 a  
- pozemku parc. č. 79/8, ostatní plocha, neplodná půda, o evidované výměře 

8972 m2, vše v kat. území Nové Strakonice. 
Kupní cena byla dohodnuta s ohledem na znalecké posudky vypracované Ing. XX pod 
č. 970-08/20 a dodatkem č. 1 ke ZP č. 959-32/19 – aktualizace ve výši 11.436.580 
Kč a bude uhrazena v 7 splátkách. Do 14 dní od podpisu kupní smlouvy bude 
uhrazena 1. splátka ve výši 2.436.580 Kč a dalších 6 splátek, každá ve výši 1.500.000 
Kč, bude hrazeno vždy nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku (tzn. 2. 
splátka do 30.6.2021, 3. splátka do 30.6.2022, 4. splátka do 30.6.2023, 5. splátka do 
30.6.2024, 6. splátka do 30.6.2025 a 7. splátka do 30.6.2026). 
Celý text kupní smlouvy je připojen v příloze tohoto materiálu.   
II. Pověřit 
starostu města uzavřením a podpisem předmětné kupní smlouvy 
 

2) Výkup části pozemku p.č. 770/5 o výměře cca 110 m2 a p.č. 770/19 o 
výměře 1 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 744/2020 (17/1a) 
Rada města po projednání  
I.Doporučuje ZM  

souhlasit s výkupem části pozemku p.č. 770/5 o výměře cca 110 m2  a pozemku p.č. 
770/19 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic,  a   to  za   obvyklou   cenu   
stanovenou   znaleckým   posudkem, která činí cca 34 410 Kč (tj. 310 Kč/m2).  
K ceně pozemků 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 částí těchto 
pozemků. 

II. Pověřit 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

3) Nabídka pozemku p.č.st. 801 v k.ú. Nové Strakonice   
Usnesení č. 745/2020 (17/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s výkupem pozemku p.č. st. 801 v k.ú. Nové Strakonice s budovou obec 
Strakonice, objekt občanské vybavenosti (vlastnictví SJM Ing. XX a paní XX). 
 
Usnesení č. 746/2020 (17/1a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s nabídkou pronájmu pozemku p.č.st. 801 v k.ú. Nové Strakonice s budovou obec 
Strakonice, objekt občanské vybavenosti  (vlastnictví SJM Ing. XX a paní XX) za výši 
pronájmu 95 000 Kč za měsíc. 
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4) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 747/2020 (17/1a) 
Rada města po projednání  
I.Doporučuje ZM  

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 765/103 o výměře cca 8 
m2 a p.č. 1285/5 o výměře cca 40 m2 vše v  k.ú. Strakonice. Přesná výměr bude 
určena na základě geometrického plánu. 
 

5)  

- Znakon Reality s.r.o., Sousedovice 44, IČ 047 47 445. DIČ CZ04747445, 

- Denia Czech s.r.o., Strakonice I, Palackého náměstí 113, IČ 26028301, 
DIČ CZ26028301,  
- žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 748/2020 (17/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 2 m2. 
Přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
Kupní smlouva bude uzavřena se společností Znakon Reality s.r.o., Sousedovice 44, 
IČ 047 47 445. DIČ CZ04747445, zastoupená panem XX, za kupní cenu 1.350 Kč za 
1m2 + aktuální sazba DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu 
koupě.  

II. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

III. Souhlasit 
s prodejem části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 18 m2.  Přesná 
výměra bude určena na základě geometrického plánu.  
Kupní smlouva bude uzavřena se společností  Denia Czech s.r.o., Strakonice I, 
Palackého náměstí 113, IČ 26028301, DIČ CZ26028301, zastoupená panem XX, za 
kupní cenu 1.350 Kč za 1m2 + aktuální sazba DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu 
koupě.  

IV. Pověřit 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

1) Žádost o  pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání 
Václavské poutě  
Usnesení č. 749/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  
I. Revokuje 
usnesení RM č. 659/2020 ze dne 22.7.2020. 

II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice, se stavbou zpevněné plochy, 
o výměře cca  950  m2 po dobu konání Václavské poutě, to je od  pondělí 14. září  
2020 do úterý 29. září 2020, tzn. celkem 16 dnů.  Nájemní smlouva na dobu určitou 



Stránka 20 (celkem 44) 
 

bude uzavřena s paní XX, výše nájmu 45.000 Kč za celou dobu nájmu, za účelem 
umístění prodejních stánků a provozování stánkového prodeje.  
Předmět nájmu může nájemce dále poskytnout do podnájmu jednotlivým prodejcům. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky  splnění všech aktuálních 
bezpečnostních nařízení  vlády ČR a dalších dotčených orgánů státní správy (např. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajská hygienická stanice a další) ve vztahu 
k onemocnění  COVID-19. 
Dále se nájemce zavazuje:  
- zajistit úklid a čistotu předmětu nájmu v průběhu i po skončení jeho užívání. To 
znamená, že bezprostředně před zahájením akce bude v celém areálu k dispozici 
dostatečné množství  kontejnerů a jiných odpadových nádob. Přistavení kontejnerů a 
odvoz odpadu si zajistí nájemce u Technických služeb Strakonice s.r.o. na vlastní 
náklady. Po ukončení akce bude kontrolnímu orgánu (odbor MěÚ ŽP Strakonice) 
předložen doklad (např. faktura) o  nezávadném odstranění odpadu. 
- zajistit, aby na předmětu nájmu bylo prodáváno výhradně strakonické pivo,  
- dodržovat bezpečnostní a hygienické podmínky provozu dle příslušných platných 
právních předpisů, vyhlášky města Strakonice a dalších aktuálních nařízení. Veškeré 
odpadní vody musí být svedeny do  městské kanalizace, v žádném  případně nesmí 
být vypouštěny na volné prostranství (jedná se nejen o splaškové vody ale i o 
kuchyňské odpady a jiné). Rovněž není možné vypouštět jakékoli závadné vody (viz 
předchozí) do Mlýnského náhonu nebo do řeky Otavy. V tomto prostoru není 
dovoleno mytí vozidel a jiných zařízení.   
- respektovat ochranné pásmo stromů na předmětné ploše. Ochranné pásmo je 
vymezeno kolmým průmětem obvodu koruny. V tomto prostoru nesmí být umístěny 
žádné atrakce LTZ, vozidla, zvířata, stánky  a jiná zařízení (platí pro zavěšování 
čehokoliv na větve stromů). 
- před fyzickým předáním prostoru, informovat příslušného pracovníka majetkového 
odboru, který za  účasti nájemce provede obhlídku celého prostoru. V průběhu 
pořádání akce umožní nájemce pracovníkům městského úřadu Strakonice provádět 
nahodilé kontroly.  
Po skončení akce a úklidu bude kontaktován příslušný pracovník majetkového 
odboru, který za účasti nájemce provede závěrečnou kontrolu a převzetí prostoru.  
- nevyužívat plochy nacházející se v okolí předmětu nájmu (zejména zeleň). Nájemce 
zejména není oprávněn na těchto plochách parkovat a umisťovat přívěsy. 
- zachovávat volný průchod k LTZ kolem předmětu  nájmu, zejména sem nepřidávat 
stoličky, stojany s balónky atd. 
-  dodržovat nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002 k zabezpečení požární ochrany. 
- zcela vyklidit předmět nájmu  při ukončení nájemního poměru a zcela vyklizený ho 
předat pronajímateli. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení 
s vyklizením  a předáním předmětu nájmu. 
Nevyklidí-li nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru, 
dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit sám, 
a to na náklady nájemce. 
- nájemce si je vědom, že povrchová úprava plochy tržiště je určena pouze k 
umístění stánků. Pojíždění techniky po této ploše je zakázáno, a tudíž případné škody 
vzniklé nesprávným užíváním uhradí nájemce. 
V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené výše, je nájemce povinen uhradit 
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pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den, v němž je 
tato povinnost porušena. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
způsobené škody. 
Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů poté, co 
bude písemná výzva pronajímatele doručena nájemci.   

III. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Česká republika – Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 
Praha 1 - žádost o souhlas s umístěním stavby na části pozemku p.č. 
1334/1 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 750/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s umístěním 2 nosných sloupků na části pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice 
z důvodu ukotvení schodišťové zdvižné plošiny pro zajištění přístupu osobám se 
sníženou schopností pohybu do budovy ve Strakonicích, a to v rámci stavby „Stavba 
výtahu a bezbariérového vstupu v budově Ministerstva zemědělství na adrese 
Palackého náměstí 1090, Strakonice“. 
 

3) Pronájem teplovodu na pozemcích p.č. 343/1, 343/25, 343/19, 343/20 
a 343/22 v k.ú. Přední Ptákovice – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 751/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem rozvodného tepelného zařízení - teplovodu na 
pozemcích parc.  č.  343/1, č. 343/25, č. 343/19, č. 343/20 a č. 343/22, vše  v k.ú. 
Přední Ptákovice. 
 

4) Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „ÚV Pracejovice 
– rekonstrukce a modernizace“ 
Usnesení č. 752/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
se změnovým listem č. 27 (doměrkovým listem) jehož cena činí - 72.021,93 Kč bez 
DPH, cena s DPH číní - 87.146,53 Kč. 

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo se Sdružením ,,ARKO – PROTOM – 
MOTA – ENGIL“., v souvislosti se stavbou „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a 
modernizace“. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla o 161.896,44 Kč bez 
DPH. Cena díla tedy činí 59.804.356,44 Kč bez DPH, tj.  72.363.271,29 Kč vč. DPH. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného změnového listu č. 27 a dodatku č. 12.  
 

5) Žádost o vydání stanoviska k uzavírce a objížďce pro realizaci stavby 
„Modernizace silnice II/173 Strakonice - Domanice“ 
Žadatel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10, Strašnice,  
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IČ: 43005560 
Usnesení č. 753/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání   

I. Souhlasí  
s vedením objízdných tras po zastavěném území města Strakonice, z důvodu 
realizace stavby: „Modernizace silnice II/173 Strakonice - Domanice“ a z důvodu 
úplné uzavírky silnice II/173 v úseku Strakonice, Domanice. Objížďky nejsou vedeny 
po komunikacích na pozemcích v majetku města Strakonice. Termín realizace: od 
čtvrtka 10.09.2020 do soboty 3.10.2020. 

II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru k podpisu předmětného formuláře „projednání věci 
uzavírky“. 
 

6) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě „Vodovod a veřejné osvětlení - Hajská“  
Usnesení č. 754/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání   

I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, prostřednictvím Správy a 
údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10  České Budějovice, 
v souvislosti se stavbou „Vodovod a veřejné osvětlení – Hajská“. Právo služebnosti 
bude pro město Strakonice zřízeno bezúplatně.    

II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  -  Společné zadávací řízení na 
základě Smlouvy  o spolupráci  zadavatelů  podlimitní veřejné  zakázky 
v souvislosti s projektovou přípravou: „Rekonstrukce průtahu III/1407 
Modlešovice“ 
Usnesení č. 755/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání   

I. Souhlasí 
s předloženou poptávkou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
služby: Kompletní zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
stavebního povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS), včetně stanovisek DOSS a 
ostatních oprávněných účastníků stavebního řízení s názvem „Rekonstrukce průtahu 
III/1407 Modlešovice“, zpracovanou v rámci společného zadávacího řízení na základě 
uzavřené „Smlouvy o spolupráci“ č. 2019-00064 mezi městem Strakonice a Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 709 71 641, Nemanická 2133/10, 370 10 České 
Budějovice. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek za město Strakonice ve 
složení: 
1.         člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek za město Strakonice ve složení: 
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1. náhradník: Ing. Jana Narovcová 
 

8) Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 756/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání   

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 
v domě Strakonice, o velikosti 3+0 a výměře 58,30 m2 s paní XX, a to ke dni 
31.10.2020. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

9) Žádost spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 757/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s tím, aby se město Strakonice podílelo na úhradě nákladů spojených s opravou níže 
uvedeného movitého majetku, který je předmětem nájmu dle nájemní smlouvy č. 
2019-00353 uzavřené mezi městem Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar 
Strakonice, a.s. dne 24.10.2019, jedná se o vybavení nebytové jednotky číslo  50/1 
vymezené v budově č.p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. 1/4 
v  kat. území  Nové Strakonice (hradní sklípek), a sice o opravu kombinované 
chladničky (inv. č. 22/70/23 – poř. cena 69.113 Kč), dále pak  opravu plynového 
sporáku vč. provedení revize (inv. č. 22/70/25 – poř. cen 108.909 Kč), přičemž 
kalkulace dle servisní firmy byla odhadnuta na 8.000 – 10.000 Kč za výše uvedené 
práce, a to tak, že město se bude podílet 40 % z částky uhrazené za výše uvedené 
opravy a revizi, zbývající část nákladů bude hradit nájemce.  
 

10)  Uvolněná b.j. 1+0, č.b. v domě Strakonice 
Usnesení č. 758/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. v domě Strakonice, o velikosti 1+0 
a výměře 32,92 m2, s MUDr. XX, přičemž smlouva bude uzavřena od 20.8. 2020 na 
dobu určitou, a to na dobu trvání pracovního poměru nájemce pro Nemocnici 
Strakonice, a.s. (§2297 Občanský zákoník). 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 2.506 Kč, tj. 80 Kč/m2. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 

II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

11) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 759/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 
v domě Strakonice, s MUDr. XX k 31.8.2020. 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě Strakonice, o 
velikosti 3+1 a výměře 69,40 m2, s MUDr. XX, přičemž smlouva bude uzavřena od 
1.9.2020 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 5.452 Kč, tj. 80 Kč/m2. V nájemní smlouvě 
bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku  
měsíčního nájemného, která činí 16.356 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením  
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č.ú. 111471921/0300, v.s. 
0122901407, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.  
 

12) Žádost o zábor veřejného prostranství travnatá plocha před 
pivovarem. 
Usnesení č. 760/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s povolením Záboru veřejného prostranství dne 22.8.2020 o velikosti 50 m2  na 
pozemku parc. č. 227/1 v k.ú. Strakonice před objektem pivovaru v rámci 
předvolební kampaně KDÚ-ČSL.  
 

13) Žádost o zábor veřejného prostranství na  tržnici v ul. U Sv. Markéty. 
Usnesení č. 761/2020 (17/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí  
s povolením Záboru veřejného prostranství na tržnici v ul. U Sv. Markéty dne 
25.9.2020 o velikosti 25  m2  na pozemku parc. č. 308 v k.ú. Strakonice v rámci 
předvolební kampaně Hnutí ANO. 
 

14) Rozšíření projektu „Revitalizace sídliště Šumavská“ 
Usnesení č. 762/2020 
Rada města po projednání  
I.Ukládá 
majetkovému odboru zadat rozšíření projektu „Revitalizace sídliště Šumavská“ o 
projekt teplovodu v dané lokalitě. 
 

15) Stanovení ceny akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 763/2020 
Rada města po projednání  
I.Ukládá 
majetkové komisi připravit podklady pro stanovení aktuální ceny akcií společnosti 
Teplárna Strakonice , a.s. a předložit je k projednání Radě města Strakonice. 
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16) Podání žádosti o vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů na území města Strakonice 
Usnesení č. 764/2020 
Rada města po projednání  
I.Rozhodla 
podat žádost o vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na 
území města Strakonice, a to konkrétně v těchto lokalitách: Velké náměstí,  

ul. Bavorova čp. 28, ul. Havlíčkova čp. 342 a čp. 17, ul. Na Dubovci čp. 6,  

ul. Holečkova čp. 506, ul. Komenského čp. 317 a čp. 320, ul. Volyňská čp. 193,  

ul. V Ráji čp. 767, ul. Povážská čp. 270. 
 

2. ŽP 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek a Ing. Klimešová 

1. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2020 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním 
odpadem 

Usnesení č. 765/2020 (17/2) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 6/2020 o systému shrom     
ažďování, sběru, přepravy, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. 
 

2. Stanovení ceny na rok 2021 pro podnikatele napojené do systému 
shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  

Usnesení č. 766/2020 (17/2) 
Rada města po projednání  

I. Stanovuje 
cenu za napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů města na rok 2021 ve výši: 
Podnikatel kategorie A - 500,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou 
zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny), 
Podnikatel kategorie B - 1.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou 
zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny), 
Podnikatel kategorie C - 3.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé 
(ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé prodejny, 
benzinové pumpy atd.). 
Podnikatel kategorie D  -  500,00 Kč za rok + platná sazba DPH – rodinné centrum, 
dobročinné organizace, charitativní organizace, neziskové organizace. 
 

3. Souhlas města s projektem předcházení vzniku textilního odpadu pro 
charitativně – ekologický spolek Help tex, zs. 

Usnesení č. 767/2020 (17/2) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s projektem předcházení vzniku textilního odpadu a s umístěním kontejneru na textil 
spolkem Help tex, zs, IČ 02815991, Za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5 na jeho 
pozemcích (u čerpací stanice OMV). 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného souhlasu. 
 

4. Informace ke zpětnému odběru vysloužilých elektrozařízení zn. 
Samsung ve sběrném dvoře 

Usnesení č. 768/2020 (17/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
Informaci k aktuální situaci ve zpětném odběru vysloužilých zařízení zn. Samsung ve 
sběrném dvoře města Strakonice    
 

 Podání žádostí města Strakonice o čerpání neinvestiční dotace na 
výdaje jednotky SDH Strakonice za období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 
2020 

Usnesení č. 769/2020 (17/2a) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s podáním žádostí o čerpání dotace za zásahy jednotek SDHO v období 1. 8. 2019 až 
31. 7. 2020 v celkové výši 354 247,00 Kč. 

II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné žádosti.  
 
3. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Havlíková 

1) Smlouva o užití Ortofota ČR 
Usnesení č. 770/2020 (17/3) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o užití Ortofota ČR se Zeměměřičským úřadem, Pod sídlištěm 
1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČ 60458500 

II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 

2) Podnět na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 

Usnesení č. 771/2020 (17/3) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM  
rozhodnout dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 1 Regulačního 
plánu Větrolamka, Změna č. 1 Regulačního plánu Větrolamka bude pořizována 
zkráceným postupem dle ustanovení § 72, § 73 a § 75 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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II. Doporučuje ZM 
rozhodnout o obsahu Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka – obsahem Změny č. 
1 Regulačního plánu Větrolamka  je: 

- změna rozsahu řešeného území, plocha řešená regulačním plánem bude 
vymezena dle platného Územního plánu Strakonice (po změně č. 1,2,3,4,7,8) 

- změna dopravního řešení spočívající v umístění komunikací a stanovení 
šířkových parametrů pozemních komunikací 

- změna umístění a prostorového uspořádání staveb (změna parcelace) 
související se změnou dopravního řešení 

- dopravní a technická infrastruktura, tj. obslužné komunikace a plochy pro 
dopravu v klidu na veřejných plochách a sítě technické infrastruktury, jsou dle 
platného Regulačního plánu Větrolamka veřejně prospěšné stavby, nově 
vymezená dopravní a technická infrastruktura nebude veřejně prospěšnými 
stavbami 

- aktualizace zastavěného území v ploše, která je řešena regulačním plánem 
- úprava textové části dle platné vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  
 (viz příloha „Obsah Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka) 

III. Doporučuje ZM  
uložit odboru rozvoje zajistit projednání Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka  
zkráceným postupem dle ustanovení § 72, § 73 a § 75 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

IV. Ukládá 
Odboru rozvoje předložit podnět na pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka 
na jednání Zastupitelstva města Strakonice 
 
3) Zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník 
Usnesení č. 772/2020 (17/3) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM  
schválit zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník dle § 64 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. 1 Regulačního 
plánu Vinice – Šibeník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh zadání Změny č. 1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník 
na jednání Zastupitelstva města Strakonice 
 

4. Sociální odbor 
1)Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 773/2020 (17/4) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí  
zápis z 2. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 11.6.2020   
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2) Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice    
Usnesení č. 774/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 5.000 Kč na podporu 
činnosti - úhradu nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování 
doplňkové činnosti Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 5.904 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 
5.000 Kč na podporu činnosti - úhradu nájemného bezbariérových prostor, které slouží 
pro poskytování doplňkové činnosti Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
Prachatice ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti - úhradu nájemného bezbariérových 
prostor, které slouží pro poskytování doplňkové činnosti Půjčovny kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek. 
 

3) Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice 
Usnesení č. 775/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 30.000 Kč na podporu 
činnosti – dofinancování – nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro 
poskytování Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně postižené, 
jejich blízké a rodiny 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 47.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 
30.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování – nájemného bezbariérových prostor, 
které slouží pro poskytování Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně 
postižené, jejich blízké a rodiny v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
Prachatice ve výši 30.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování – nájemného 
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bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování Odborného sociálního 
poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny 
 

4) Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice    
Usnesení č. 776/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 15.000 Kč na podporu 
činnosti – dofinancování – nájemného prostor, které slouží jako nutné zázemí pro 
osobní asistentky, sociální pracovnice a realizaci služby osobní asistence 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 25.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 
15.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování – nájemného prostor, které slouží jako 
nutné zázemí pro osobní asistentky, sociální pracovnice a realizaci služby osobní 
asistence v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
Prachatice ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti – dofinancování – nájemného prostor, 
které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky, sociální pracovnice a realizaci 
služby osobní asistence  
 

5)Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 
83, 387 34 Záboří  
Usnesení č. 777/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83, 387 34 
Záboří ve výši 50.000 Kč na  zajištění provozu Poradny pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj   

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské 
vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83, 
387 34 Záboří ve výši 50.000 Kč na  zajištění provozu Poradny pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní rozvoj 
v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s., Záboří 83, 387 34 Záboří ve výši 50.000 Kč na  zajištění provozu Poradny 
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pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně profesní oblast a 
osobnostní rozvoj 
 

6) Dotace - Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice    
Usnesení č. 778/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice  ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů na energie – 
vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny kompenzačních 
pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníka 
půjčovny.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 29.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., 
ÚS Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů 
na energie – vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny 
kompenzačních pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů 
pracovníka půjčovny v předloženém znění.  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně 
postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 15.000 
Kč na úhradu nákladů na energie – vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 
v místnosti půjčovny kompenzačních pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu 
mzdových nákladů pracovníka půjčovny.  
 

7) Dotace -Domácí péče ČČK  o.p.s, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice   
Usnesení č. 779/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve 
výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, B. Němcové 1118, 
386 01 Strakonice  ve výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby 
 

8) Dotace - Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice     
Usnesení č. 780/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Strakonice, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve výši 40.000 Kč na nájem a služby  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 
Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice  ve výši 40.000 Kč na nájem a služby 
v předloženém znění  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice  ve výši 40.000 Kč 
na nájem a služby  
 

9) Dotace - Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 
Strakonice   
Usnesení č. 781/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Rodinnému centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 
01 Strakonice  ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy 
koordinátorky    
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 45.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centrum Beruška Strakonice, 
z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice  ve  výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na 
úhradu mzdy koordinátorky v předloženém znění    

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centrum Beruška 
Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice  ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí 
nákladů na úhradu mzdy koordinátorky    
 

10) Dotace - Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, 
Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice    
Usnesení č. 782/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 
164/1, 370 01 České Budějovice ve výši 20.000 Kč na dofinancování provozních 
nákladů služby 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 29.400 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, pobočka České 
Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice ve výši 20.000 Kč na 
dofinancování provozních nákladů služby v předloženém znění 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, 
pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice  ve výši 20.000 
Kč na dofinancování provozních nákladů služby 
 

11) Dotace - Oblastní odbočka SONS, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice     
Usnesení č. 783/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 
50.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213, 386 
01 Strakonice ve výši 50.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS v předloženém 
znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 50.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře 
SONS 
 

12) Dotace - I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, Soběslav  
Usnesení č. 784/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, Soběslav ve výši 15.000 
Kč na poskytování terénních služeb rané péče, které jsou poskytovány rodinám dětí 
s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, 
opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 let ve Strakonicích – 5 rodin   
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 30.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, 
Soběslav ve výši 15.000 Kč na poskytování terénních služeb rané péče, které jsou 
poskytovány rodinám dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, 
s poruchami autistického spektra, opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 
let ve Strakonicích – 5 rodin  v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda 
Beneše 286, Soběslav 15.000 Kč na poskytování terénních služeb rané péče, které jsou 
poskytovány rodinám dětí s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, 
s poruchami autistického spektra, opožděným a ohroženým vývojem od narození do 7 
let ve Strakonicích – 5 rodin   
 

13) Dotace - Kotva při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 
01 Strakonice  
Usnesení č. 785/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 
Strakonice ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 50.000 Kč na zajištění 
provozu Domova se zvláštním režimem  
 

14) Dotace - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  
Usnesení č. 786/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. 
ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice ve výši 10.000 Kč na osobní náklady 
poradce sociální služby raná péče 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 40.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  
ve výši 10.000 Kč na osobní náklady poradce sociální služby raná péče v předloženém 
znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  
ve výši 10.000 Kč na osobní náklady poradce sociální služby raná péče 
 

15) Dotace – Centrum Hájek, z. ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice   
Usnesení č. 787/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Centru Hájek, z. ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice ve výši 4.000 
Kč na pokrytí části provozních nákladů registrovaných sociálních služeb 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 15.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Centru Hájek, z. ú., Křimická 756, 330 27 
Vejprnice  ve výši 4.000 Kč na pokrytí části provozních nákladů registrovaných 
sociálních služeb v předloženém znění 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Centru Hájek, z. ú., Křimická 
756, 330 27 Vejprnice  ve výši 4.000 Kč na pokrytí části provozních nákladů 
registrovaných sociálních služeb 
 

16) Dotace – Prevent 99 z.ú. – Kontaktní centrum PREVENT 
Usnesení č. 788/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
55.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby  Kontaktní centrum Prevent  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 55.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 55.000 Kč  na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent 
 

17) Dotace – Prevent 99 z.ú. - Jihočeský streetwork PREVENT  
Usnesení č. 789/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
26.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 57.886 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 26.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 26.000 Kč na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT  
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18) Dotace – Prevent 99 z.ú. - Adiktologická poradna PREVENT  
Usnesení č. 790/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
30.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby Adiktologická poradna PREVENT.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 86.829 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 30.000 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 30.000 Kč na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT  
 

19) Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek   
Usnesení č. 791/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve 
výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociální rehabilitace.   
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 99.763 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 
397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociální 
rehabilitace v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové 
náklady – sociální rehabilitace  
 

20) Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek 
Usnesení č. 792/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek ve 
výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociálně terapeutická 
dílna  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 96.577 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  
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II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 
397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové náklady – sociálně 
terapeutická dílna v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek ve výši 20.000 Kč na nájem prostor a energie, mzdové 
náklady – sociálně terapeutická dílna  
 

21) Dotace - Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 
České Budějovice 
Usnesení č. 793/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 18, 370 
01 České Budějovice ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu detašovaného pracoviště 
Strakonice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 70.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě České Budějovice, 
Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice 
50.000 Kč na zajištění provozu detašovaného pracoviště Strakonice Intervenčního 
centra pro osoby ohrožené domácím násilím v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Diecézní charitě 
České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice ve výši 50.000 Kč na 
zajištění provozu detašovaného pracoviště Strakonice Intervenčního centra pro osoby 
ohrožené domácím násilím.  
 

22) Dotace - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 
01 Prachatice    
Usnesení č. 794/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 
144, 383 01 Prachatice ve výši 35.000 Kč na úhradu zdravotnického a ošetřovatelského 
materiálu a další provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní péče o nevyléčitelně 
nemocné a umírající pacienty  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 150.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Hospicu sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice 35.000 Kč na úhradu zdravotnického a 
ošetřovatelského materiálu a další provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní péče 
o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty ve výši v předloženém znění 
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III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Hospicu sv. Jana N. 
Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice    
ve výši 35.000 Kč na úhradu zdravotnického a ošetřovatelského materiálu a další 
provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající 
pacienty  
 

23) Dotace - Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.  
Usnesení č. 795/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 35.000 
Kč na provoz krizové linky. Žádost nebyla podána v souladu s Programem pro 
poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2020. 
 

24) Individuální dotace - Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40,  

386 01 Strakonice – osobní asistence  
Usnesení č. 796/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s poskytnutím individuální dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 
01 Strakonice ve výši 50.000 Kč na na zálohu na služby (energie), opravy automobilů 
a mzdy – sociální služba osobní asistence  z důvodu nedostatku finančních 
prostředků v rozpočtu města  
 

25) Individuální dotace - Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40,  

386 01 Strakonice – sociální poradenství  
Usnesení č. 797/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 
01 Strakonice ve výši 50.000 Kč na na zálohu na služby (energie), opravy automobilů 
a mzdy – sociální poradenství  z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu 
města  
 

26) Individuální dotace - Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40,  
386 01 Strakonice – pečovatelská služba  
Usnesení č. 798/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 

s poskytnutím individuální dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 
01 Strakonice ve výši 50.000 Kč na na zálohu na služby (energie), opravy automobilů 
a mzdy – pečovatelská služba  z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu 
města   
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27)  Žádost o finanční příspěvek -  Domov Libníč a Centrum sociálních 
služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč   
Usnesení č. 799/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s poskytnutím finančního příspěvku Domovu Libníč a Centru sociálních 
služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč z důvodu nedostatku finančních prostředků 
v rozpočtu města 
 

28)  Žádost o finanční příspěvek - Domov pro seniory Světlo, Drhovle 44, 
397 01 Písek   
Usnesení č. 800/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s poskytnutím finančního příspěvku Domovu pro seniory Světlo, Drhovle 
44, 397 01 Písek  z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 
 

29)Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 801/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I.Ruší  
usnesení č. 207/2020 ze dne 4.3.2020. 

II.Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 
v domě Strakonice, o velikosti 1+0  a výměře 57,91  m2 s paní XX. 

III.Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 

IV. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 33,02 m2 paní XX,  přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o 
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu  Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve 
výši 50,- Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o 
výměře 31,22 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,- Kč (zařizovací předměty), tudíž 
měsíční nájemné pro bytovou jednotku Strakonice I, činí 1.836,-Kč. 

V. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

30)Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 802/2020 (17/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 
v domě Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 36,10  m2 s paní XX. 
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II.Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody. 

III. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 32,95 m2 paní XX,  přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o 
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu  Měsíční nájemné pro tuto 
bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve 
výši 50,- Kč/m2  + inflace, tj. 51,40,- Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena 
započitatelná plocha o výměře 31,15 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,89,- Kč 
(zařizovací předměty), tudíž 
měsíční nájemné pro bytovou jednotku Strakonice I, činí 1.877,-Kč.  

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

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

1) Individuální dotace – Ski klub Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 803/2020 (17/5) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Ski klubu Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 
01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění cen pro nejlepší závodníky v projektu 
Kuřidlo online 2020, z důvodu omezeného množství finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu města Strakonice pro rok 2020.    

II. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice Ski klubu Strakonice, z. s., Máchova 
108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 nad akci Kuřidlo online 2020. 
 

2) Žádost o dofinancování spoluúčasti pro získaný grant na realizaci 
„Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strakonicích“ – 
HC Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 804/2020 (17/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 
512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na dofinancování spoluúčast pro získaný 
grant na realizaci projektu „Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve 
Strakonicích“, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu omezeného množství 
finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Strakonice pro rok 2020.   

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy. 

III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
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3) Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu 

tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 – 
opatření 3 

Usnesení č. 805/2020 (17/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
rozhodnout o zrušení opatření 3 – Podpora provozu, oprav a údržby sportovišť ve 
vlastnictví žadatele Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2020 s alokací 250 tis. Kč z důvodu 
ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru Covid 19. 
 

4) Zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro 
rok 2020 

Usnesení č. 806/2020 (17/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
rozhodnout o zrušení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro rok 2020 s alokací 1,5 mil. Kč 
z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru Covid 19. 
 

5) Zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 17. 6. 2020 

Usnesení č. 807/2020 (17/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 17. 6. 2020. 
 
6.Finanční odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová 

1) Rozpočtová opatření č. 34 - 40 
Usnesení č. 808/2020 (17/6) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 34  ve výši  4.428.410,00 Kč 
Neinvestiční průtoková dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci 
MěÚSS, Strakonice  na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti 
s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. 
Rozpočtová skladba příjmy 1230 – 0000 - 4116 ÚZ  13 351 

 výdaje 1230 – xxxx – 5336     ÚZ  13 351 

 

RO  č. 35  ve výši  154.880,00 Kč 
Investiční dotace ze SFŽP na realizaci projektu „Územní studie ORO Strakonice“. Jde o 
doplatek části dotace ze SF. Akce byla realizována v loňském roce a celkové uznatelné 
náklady činily 1.548.800 Kč. V letošním roce již byla na účet města připsána dotace 
z EU a SR ve výši 1.393.920 Kč. Celý projekt byl hrazen z dotačních prostředků. O 
uvedenou částku dojde ke snížení použití prostředků minulých let. 
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Rozpočtová skladba příjmy 291 - 0000 – 4213 ÚZ 9x xxx 

 financování 8115  

 

RO  č. 36  ve výši  60.000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu na 
realizaci projektu „Navigační informační systém strakonický hrad a okolí“. Celkové 
uznatelné náklady projektu činí 85.714 Kč, povinný podíl města bude dofinancován 
z rozpočtu OŠCR. 

Rozpočtová skladba příjmy 203 – 0000 – 4122 ÚZ 433 

 výdaje 203 – 21xx – 5xxx ÚZ 433 

 

RO  č. 37  ve výši  53.000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace v rámci dotačního programu Neinvestiční dotace pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu 
„Pořízení vybavení pro JPO III/2, Strakonice“. Celkové uznatelné náklady projektu činí 
75.714,00 Kč, povinný podíl města bude dofinancován z rozpočtu odboru ŽP – hasiči. 

Rozpočtová skladba příjmy 405 – 0000 – 4122 ÚZ 453 
 výdaje 405 – 5512 – 5xxx ÚZ 453 

 

RO  č. 38  ve výši  36.000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace v rámci dotačního programu Neinvestiční dotace pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu 
„Nákup vybavení pro JPO V, Dražejov“. Celkové uznatelné náklady projektu činí 
51.429,00 Kč, povinný podíl města bude dofinancován z rozpočtu odboru ŽP – hasiči. 

Rozpočtová skladba příjmy 405 – 0000 – 4122 ÚZ 453 

 výdaje 405 – 5512 – 5xxx ÚZ 453 

 

RO  č. 39  ve výši  20.000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace v rámci dotačního programu Neinvestiční dotace pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu 
„Nákup věcných prostředků pro JPO V, Modlešovice“. Celkové uznatelné náklady 
projektu činí 28.571,00 Kč, povinný podíl města bude dofinancován z rozpočtu odboru 
ŽP – hasiči. 

Rozpočtová skladba příjmy 405 – 0000 – 4122 ÚZ 453 
 výdaje 405 – 5512 – 5xxx ÚZ 453 

 

RO  č. 40  ve výši  28.307.500,00 Kč 
Nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s 
výplatou tzv. kompenzačního bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními. Výše 
příspěvku je stanovena jako součin částky 1.250,00 Kč a počtu obyvatel města 
Strakonice k 1. lednu 2020. O uvedenou částku budou sníženy příjmy ze sdílených 
daní. 

Rozpočtová skladba příjmy 0000 – 4111 ÚZ 98 024 

 příjmy xxxx – 0000 – 1xxx  
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2) ZŠ Povážská, Strakonice – použití IF na pořízení DNM 
Usnesení č. 809/2020 (17/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Povážská, Strakonice na 
pořízení SW – elektronické stravenkářky do školní jídelny ve výši 90.000,00 Kč. 
 
7. MěÚSS 

1) Rekonstrukce elektroinstalace v Azylovém domě, Budovatelská 613, 
Strakonice 

Usnesení č. 810/2020 (17/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uvedenou Důvodovou zprávu týkající se rekonstrukce elektroinstalace v Azylovém 
domě, Budovatelská 613, Strakonice 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vyhodnotit technické posouzení stavu Azylového domu 
(elektroinstalace) a dle potřeby provést nezbytné činnosti k zajištění řádného stavu 
elektroinstalace, popřípadě zařadit akci - rekonstrukce elektroinstalace v Azylovém 
domě v Budovatelské ulici 613, Strakonice do plánu oprav na rok 2021. 
 

2) Výměna výtahů v Domově pro seniory, Lidická 189, Strakonice 
a v Domově pro seniory a DZR, Rybniční 1282, Strakonice 

Usnesení č. 811/2020 (17/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uvedenou Důvodovou zprávu týkající se výměny výtahů v Domově pro seniory, Lidická 
189, Strakonice a v Domově pro seniory a DZR, Rybniční 1282, Strakonice. 
II. Ukládá 
příspěvkové organizaci MěÚSS Strakonice předložit Radě města Strakonice žádost o 
souhlas s užitím finančních prostředků z investičního fondu této organizace na nákup 
evakuačních výtahů v domovech pro seniory MěÚSS Strakonice. 
 

3) Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: 
„Dodávka konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020 – opakování“ 

Usnesení č. 812/2020 (17/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uvedenou Důvodovou zprávu týkající se veřejné zakázky malého rozsahu na akci: 
„Dodávka konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020 – opakování“ 
II. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodávka 1 ks 
konvektomatu, předpokládaná hodnota 500.000,- Kč bez DPH) na akci „Dodávka 
konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020 – opakování“. 
III. Souhlasí 
s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020 – opakování“. 
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IV. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka konvektomatu pro MěÚSS Strakonice 2020 – opakování“ těmto firmám: 
1.  Ro Gastroservis-CB, s. r.o.  
 IČO 05027012, se sídlem Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice 
2.  UMPO spol. s r.o.  
 IČO 28095553, se sídlem Krumlovská 110, 382 03 Křemže 
3.  J.B.GASTRO 
 IČO 62546431, se sídlem Dražice 261, 391 31 Dražice 
4. ELEKTRO Hana Němcová s.r.o. 
 IČO: 08626936, sídlo: Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 
5. ELEKTRO Jankovský s.r.o. 
 IČO: 260 35 405, sídlo: Náměstí Míru 204, 388 01 Blatná, 
 Pobočka: Katovická 1307, Strakonice 
6. GASTROSERVIS 
 IČO:6485744, místo podnikání: Nad Sady 223, 387 06, Malenice 
V. Souhlasí  
se složením hodnotící komise: 
členové hodnotící komise: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. Mgr. Dagmar Prokopiusová 
3. Václav Kroupa 
4. Hana Benešová 
5. Mgr. Lenka Kratochvílová 
náhradníci členů hodnotící komise: 
1. Josef Zoch 
2. Bc. Věra Mráčková  
3. Ing. Stanislava Bečvářová 
4. Antonín Hlavatý 
5. Zuzana Kunešová 
VI. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné 
zakázky. 
 
8. Šmidingerova knihovna 

1) Žádost o souhlas s dočasným zřízením oděvní recyklo-budky 
Usnesení č. 813/2020 (17/8) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s dočasným zřízením oděvní recyklo-budky, která bude umístěna v bývalé telefonické 
kabině Na Dubovci. 
 
9. OIP 

1) Objednávky odboru informatiky a provozu za červenec 2020 
Usnesení č. 814/2020 (17/9) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru informatiky a provozu za červenec 2020 
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10. Starosta 
1) Nabídka na odkup akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. 
Usnesení č. 815/2020 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
nabídku na odkup akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. zaslanou panem XX. 

II. Bere na vědomí 
nabídku na odkup akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. zaslanou panem XX. 
 
2) Problematika koček ve městě Strakonice 
Usnesení č. 816/2020 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
dopis pí. XX ve věci možností péče o toulavé kočky na území města Strakonice. 
 
3) Dopis společnosti Energo Strakonice, s.r.o. 
Usnesení č. 817/2020 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
dopis společnosti Energo Strakonice, s.r.o. ve věci upozornění na činnosti společnosti 
Teplárna Strakonice, a.s.  
II. Pověřuje 
starostu města vypracováním a podpisem odpovědi na dopis dle bodu I a zasláním 
této odpovědi společnosti Energo Strakonice, s.r.o. 
 
4) Žádost společnosti Kompakt, s.r.o. – reklama na automobilu 
Usnesení č. 818/2020 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o reklamě na automobilu, který bude předán k užívaní Hospicu 
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
 
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 18,05 hodin. 
 
 
 

Datum pořízení zápisu: 19.08.2020   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


