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

upravujících ochranu osobních údajů 
 

Z á p i s 
z 22. schůze Rady města Strakonice 

konané 14. října 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:    7 členů RM 
  Mgr. Břetislav Hrdlička - starosta 

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

 

 

1. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 

                                                          Usnesení č. 957/2020 – 971/2020 
2. Odbor rozvoje 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 1 Regulačního plánu 
Větrolamka“ 
                                                             Usnesení č. 972/2020 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 1 Regulačního plánu Vinice – 
Šibeník“ 
                                                             Usnesení č. 973/2020 

 Projekt „Město Strakonice – výsadba a obnova uličních stromořadí“ – podání 
žádosti o dotaci 
                                                             Usnesení č. 974/2020 

 Projekt „Komunitní centrum Strakonice“ – podání žádosti o dotaci 
                                                             Usnesení č. 975/2020 

 Schválení rozšíření seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol 
(v rámci  Místního akčního plánu vzdělávání II) 
                                                             Usnesení č. 976/2020 

 Přijetí podpory SFŽP na projekt Územní studie krajiny správního území ORP 
Strakonice 
                                                             Usnesení č. 977/2020 

3. OŠCR 
 Základní škola F. L. Čelakovského – odepsání pohledávky 

                                                             Usnesení č. 978/2020 
 Zápis komise pro kulturu a cestovní ruch 

                                                             Usnesení č. 979/2020 
 Osobní příplatek Mgr. XX, ředitele Základní školy F. L. Čelakovského, 

Strakonice, Jezerní 1280 
                                                             Usnesení č. 980/2020 

 Osobní příplatek Mgr. XX, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264 
                                                             Usnesení č. 981/2020 
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 Odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice 
                                                             Usnesení č. 982/2020 

 Vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních – krizová situace 
                                                             Usnesení č. 983/2020 

4. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 53 – 54 
                                                             Usnesení č. 984/2020 

 HZS Strakonice – žádost o dotaci na spolufinancování stavby – úprava garáží 
                                                             Usnesení č. 985/2020 

 Rozpočtové opatření č. 55 
                                                             Usnesení č. 986/2020 

 MěKS – použití IF – pořízení služebního vozidla 
                                                             Usnesení č. 987/2020 

5. Tajemnice 

 Plnění usnesení RM za I. pololetí roku 2020 
                                                             Usnesení č. 988/2020 

6. ŽP 

 Petice za pokácení dřevin u pomníku F. L. Čelakovského podaná občany 
z Dukelské a Školní ulice. 
                                                             Usnesení č. 989/2020 

7. Odbor dopravy 
 Zápis z 4. jednání dopravní komise města Strakonice konané dne 15.9.2020  

                                                             Usnesení č. 990/2020 
 Cyklostezka Podskalí 

                                                             Usnesení č. 991/2020 
8. Starosta 

 Udělení Ceny starosty města 
                                                             Usnesení č. 992/2020 

9. MěKS 

 Nákup služebního vozidla pro Městské kulturní středisko 
                                                             Usnesení č. 993/2020 

 Informace na vědomí RM – zrušení velkých akcí  
                                                             Usnesení č. 994/2020 

10. Místostarosta 

 Smlouvy o zabezpečení stravování uzavřené dle zákona 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
                                                             Usnesení č. 995/2020 

11. Dopis Energo Strakonice s.r.o. 
                                                             Usnesení č. 996/2020 

12. Podnět na provedení dozoru podle zákona o ochraně hospodářské soutěže 
                                                             Usnesení č. 997/2020 

 

13. Místostarosta 

 Udělení Ceny starosty města 
                                                             Usnesení č. 998/2020 
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22. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 957/2020 (22/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 99-021 uzavřené mezi městem Strakonice 
a p. XX dne 28.12.2005, jehož předmětem bude změna úhrady nákladů na el. energii 
spotřebovanou v pronajatých prostorech, s účinností od 1.10.2020, a to tím způsobem, 
že úhrada dosavadní paušální částky ve výši 1.971 Kč/měsíčně bude nahrazena 
úhradou zálohy na elektrickou energii v pronajatých prostorech, a to ve výši 2.000 
Kč/měsíčně vč. DPH, s tím, že vyúčtování spotřeby el. energie bude každoročně 
provedeno Městským kulturním střediskem Strakonice vždy k 30.4. a ve lhůtě do 31.8. 
bude provedeno vyrovnání případných nedoplatků a přeplatků.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

2) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 958/2020 (22/1) 
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.listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, 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 č.p. 49, Velké náměstí, Strakonice, se slečnou XX, 

přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
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nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, 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 
1+1 a výměře 43,15 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.077,- Kč/měsíc (dotace). 

V. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 

VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 60,80 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 říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.672 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě Strakonice, se slečnou XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VIII. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 33,64 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že pan XX 
neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. celkem 2.188 Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 42,18 m2 v domě Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen do 25.10.2020. V případě, že pan XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen do 25.10.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 2.073,- Kč/měsíc (dotace). 

XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 53,14 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 31.10.2021 Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj.  celkem 3.573 Kč/měsíc. 

XII. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že pan XX 
neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 4.656,- Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 59,65 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.284 Kč/měsíc. 

XIV. 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 31. ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, 
o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude 
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prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že pan XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.12.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 3.040 Kč/měsíc. 

XVI. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 

nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 

nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, 4.648 Kč/měsíc 

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě, pro paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen do 31.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc říjen do 31.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále dohoda o navýšení nájemného s účinností od 1.12.2020 
na novou výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.384 Kč/měsíc. 

XVIII. 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. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XIX. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XX. 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. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
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XXI. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že manž. XX 
neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 62,04 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30.4.2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 2.799 Kč/měsíc (dotace). 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 63,50 m2 v domě, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen do 31.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc říjen do 31.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.458 Kč/měsíc (dotace). 

XXIV. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc říjen 
2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 
25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.917 Kč/měsíc (dotace). 
XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+0 a výměře 67,60 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.879 Kč/měsíc (dotace). 

XXVI. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.917 Kč/měsíc (dotace). 
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XXVII. 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. listopadu   2020. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že manželé XX 
neuhradí nájemné za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 4.825 Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+0 a výměře 67,60 m2 v domě Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za 
měsíc říjen do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.879 Kč (dotace)/měsíc. 

XXIX. 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. listopadu 2020. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc říjen 2020 do 25.10.2020. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za  měsíc říjen 2020 do 25.10.2020, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 

XXX. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

3) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 959/2020 (22/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě Strakonice, s paní XX, týkajícím se prodloužení nájmu 
bytu do 31. ledna 2021.  

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

4) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 960/2020 (22/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
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, týkajícím se prodloužení 

nájmu bytu do 30. listopadu 2020.  
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II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

5) Přehled objednávek majetkového odboru za září 2020 
Usnesení č. 961/2020 (22/1) 
Rada města po projednání 

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

6) Maják č.p. 141 – oprava krovu a výměna střešní krytiny 
Usnesení č. 962/2020 (22/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: „Maják č.p. 141 – oprava krovu a výměna střešní krytiny“ za podmínek 
a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Tesařství KP , s.r.o. Střídka  2, Čestice  IČ 06000983 
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373, IČ 
45023522 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
4. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
5. Chládek FCH  s.r.o. V Lipkách  196, Strakonice, IČ 26093588  
II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek   
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Maják 
č.p. 141 – oprava krovu a výměna střešní krytiny“ 
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:  Ing. Oldřich  Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: p. Josef Zoch 
3. náhradník: p. Dušan  Kučera 
4. náhradník: p. Michal Bezpalec  
5. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková  

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

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
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7) 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. 963/2020 (22/1) 
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 15.10.2020.  

 

8) Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 964/2020 (22/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě Strakonice, o 
velikosti 2+1 a výměře 62,90 m2 s paní XX.  
 

1) Veřejná zakázka malého rozsahu: Technický dozor stavebníka na stavbě 
„Bezbariérová trasa DPS – MěKS Strakonice“  
Usnesení č. 965/2020 (22/1a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: Technický dozor stavebníka na stavbě „Bezbariérová trasa DPS – 
MěKS Strakonice – TDI“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. GPL – INVEST s.r.o.,Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice 
2. INBEST SPOL.s.r.o., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice 
3. PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16 - 147 54 Praha 4  
4. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov 
5. STAVEBNÍ PORADNA spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 
6. DRAM Invest s.r.o, Drachkov 21, 386 01 Strakonice 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek na realizaci VZ: Technický dozor stavebníka na 
stavbě „Bezbariérová trasa DPS – MěKS Strakonice – TDI“. 
III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci na realizaci 
VZ: Technický dozor stavebníka na stavbě: „Bezbariérová trasa DPS – MěKS 
Strakonice“. 
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:     p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Oldřich Švehla 
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
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náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: p. Josef Zoch 
3. náhradník: Mgr. Miroslava Nejdlová 
4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník:  p. Michal Bezpalec 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

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

2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390,  se sídlem Na Pankráci 
546/56, Nusle,  Praha 4 – výpůjčka pozemků z důvodu připravované 
stavby cyklostezky a chodníků v ul. Katovická ve Strakonicích – doplnění 
usnesení 
Usnesení č. 966/2020 (22/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s doplněním usnesení RM č. 908/2020 (21/1) ze dne 30.9.2020 o další pozemky ve 
vlastnictví ŘSD ČR, které budou předmětem výpůjčky mezi městem Strakonice 
(vypůjčitel) a ŘSD ČR (půjčitel), a to: 
část p.č. 1267/9  o výměře cca 180 m2  a část p.č. 1267/27 o výměře cca 180 m2, vše 
v k.ú. Strakonice, za účelem vybudování autobusových zálivů v ul. Katovická v rámci 
výstavby Supermarketu Kaufland na těchto pozemcích.  

ŘSD souhlasí s poskytnutím předmětných pozemků do užívání společnosti Kaufland 
v.o.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203  a s výstavbou autobusových zálivů po 
obou stranách v ul. Katovická. 
 

3) Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr dodavatele VZ:„Rekonstrukce 
konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“ 
Usnesení č. 967/2020 (22/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 02.10.2020) provedeného 
komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele 
stavebních prací na akci „Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ZNAKON, a.s.,  
č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055, za celkovou cenu díla 4.940.037,66 Kč 
bez DPH, tj. 5.977.445,57 Kč vč. DPH. Termín zahájení realizace smluveného 
předmětu díla: říjen 2020, termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu 
díla do: 30.11.2020. 
Pořadí firem:      cena bez DPH cena včetně DPH 

1. ZNAKON, a.s.,  

č.p. 44, 386 01 Sousedovice  

IČ: 26018055 4.940.037,66 Kč 5.977.445,57 Kč 
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2. KDS – stavební s.r.o.,  

Vrcovická 2230, 397 01 Písek – 

Budějovické Předměstí, IČ: 28084136 5.940.416,26 Kč 7.187.903,68 Kč 

3. SWIETELSKY stavební s.r.o.,  

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,  

370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 5.944.896,40 Kč 7.193.324,64 Kč 

4. EUROVIA CS, a.s., 

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 

Praha 4 – Michle, IČ: 45274924 6.386.462,33 Kč 7.727.619,42 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice, 
IČ: 26018055, na realizaci VZ: „Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, 
Strakonice“ za celkovou cenu díla 4.940.037,66 Kč bez DPH, tj. 5.977.445,57 Kč vč. 
DPH. Termín zahájení realizace smluveného předmětu díla: říjen 2020, termín 
ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do: 30.11.2020. 

III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 

4) Veřejná zakázka malého rozsahu: Technický dozor stavebníka na 
stavbě: „Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“ 
Usnesení č. 968/2020 (22/1a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci VZ: Technický dozor stavebníka na stavbě: „Rekonstrukce konce ulice 
Švandy dudáka, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České 
Budějovice, IČ: 62508822 

2. INBEST spol. s r.o., Rudolfovská tř. 64/34, 370 01 České Budějovice, IČ: 
60851970 

3. GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 37004 České Budějovice, IČ: 
26070766 

4. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov, IČ: 47116901 

5. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387 

6. DRAM Invest s.r.o., č.p. 21, 386 01 Drachkov, IČ: 04401701 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci VZ: Technický 
dozor stavebníka na stavbě: „Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“. 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. Ing. Jana Narovcová 
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3. Ing. Oldřich Švehla  
4. Ing. Petr Zdeněk 
5. p. Dušan Kučera 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. p. Josef Zoch 
3.  Mgr. Miroslava Nejdlová  
4. p. Bezpalec 
5. p. Jaroslav Houska 

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

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

5) Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 251 10 161, Bělohorská 2428/203, 
Břevnov, 169 00 Praha - žádost o souhlas se stavbou chodníku na p.č. 
270/11 v k.ú. Strakonice   
V zastoupení: KOPMPLET – projektové kancelář, Písecká 893, 386 01 
Strakonice   
Usnesení č. 969/2020 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybudováním stavby chodníku na pozemku p.č. 270/11 v k.ú. Strakonice, který bude 
realizovat  společnost Kaufland Česká republika v.o.s., IČ: 251 10 161, se sídlem 
Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha v rámci stavby OC Kaufland. Navrhovaný 
chodník šířky 1,75 až 2 m o ploše 36,5 m2 bude umístěn podél komunikace od kruhové 
křižovatky na silnici I/22 – ul. Katovická směrem k vjezdu do zásobovacího dvora OC 
Kaufland.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města.  

 

6) NK Habeš Strakonice, z.s., IČ: 09557229, se sídlem Na Křemelce 512, 
Strakonice I., 386 01 Strakonice - žádost o souhlas se stavbou kabin 
(technické zázemí pro nohejbal) a chodníku na p.č. 945/1 a vodovodní a 
kanalizační přípojky na p.č. 945/8 a p.č. 945/1, vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic  
Usnesení č. 970/2020 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybudováním stavby kabin (technické zázemí pro nohejbal) a chodníku na části 
pozemku p.č. 945/1 v k.ú Dražejov u Strakonic a s vybudováním vodovodní  a 
kanalizační  přípojky, vedené z pozemku p.č. 945/8 na pozemek p.č. 945/1, vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Stavby bude realizovat NK Habeš Strakonice, z.s., IČ: 09557229, 
se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice I., 386 01 Strakonic. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města.  
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7) Žádost o využití komunikace na Nábřeží Otavy 
Žadatel: Elektrostav Strakonice s.r.o. 
Usnesení č. 971/2020 (22/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s využíváním komunikace na pozemku parc.č. 1340/46 v k.ú. Strakonice dopravními 
prostředky s hmotností do 10 tun, a to v souvislosti s rekonstrukcí domu č.p. 87 na 
pozemku parc. č. st 333 v k.ú. Strakonice. 
 
2. Odbor rozvoje 

 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 1 Regulačního plánu 
Větrolamka“ 

Usnesení č. 972/2020 (22/2) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Změna č. 
1 Regulačního plánu Větrolamka“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
uchazečům: 
ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na Rozmezí 209, 397 01 Písek, IČ: 07328222; 
Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o., Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice, IČ: 
03184439; 
PRO-PLANS s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice, IČ: 05473012; 
Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4, IČ: 26483734; 
Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, IČ: 08438391 

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

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Rudol Oberfalcer, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Denisa Havlíková, Ing. arch. Marta 
Slámová, Ing. arch. David Andrlík, 
a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Bc. Jana Hudáková, Mgr. Eliška Kotousová, Mgr. Michal 
Novotný, Pavla Němcová 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 

V. Pověřuje 
vedoucího odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky 
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 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Změna č. 1 Regulačního plánu 
Vinice – Šibeník“ 

Usnesení č. 973/2020 (22/2) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Změna č. 
1 Regulačního plánu Vinice – Šibeník“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě 
těmto uchazečům: 
ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na Rozmezí 209, 397 01 Písek, IČ: 07328222; 
Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o., Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice, IČ: 
03184439; 
PRO-PLANS s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice, IČ: 05473012; 
Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4, IČ: 26483734; 
Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, IČ: 08438391 

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

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
Ing. Rudol Oberfalcer, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Denisa Havlíková, Ing. arch. Marta 
Slámová, Ing. arch. David Andrlík, 
a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Bc. Jana Hudáková, Mgr. Eliška Kotousová, Mgr. Michal 
Novotný, Pavla Němcová 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky 

V. Pověřuje 
vedoucího odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky 
 

 Projekt „Město Strakonice – výsadba a obnova uličních stromořadí“ – 
podání žádosti o dotaci  

Usnesení č. 974/2020 (22/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Město Strakonice – výsadba a obnova uličních 
stromořadí“  do výzvy  č. 9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí.   

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 na 
spolufinancování a předfinancování realizace projektu „Město Strakonice – výsadba a 
obnova uličních stromořadí“. 
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 Projekt „Komunitní centrum Strakonice“ – podání žádosti o dotaci 
Usnesení č. 975/2020 (22/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o finanční podporu projektu „Komunitní centrum Strakonice“ do 
Integrovaného regionálního operačního programu – 20. výzvy s názvem „MAS 
Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center II“. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtů města Strakonice na rok 2021 a 2022 
na spolufinancování a předfinancování realizace projektu „Komunitní centrum 
Strakonice“. 
 

 Schválení rozšíření seznamu investičních záměrů základních a 
mateřských škol (v rámci  Místního akčního plánu vzdělávání II) 

Usnesení č. 976/2020 (22/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
rozšíření Seznamu investičních priorit ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice o nové 
záměry, dle seznamu investičních záměrů uvedených v příloze. 
 

 Přijetí podpory SFŽP na projekt Územní studie krajiny správního 
území ORP Strakonice 

Usnesení č. 977/2020 (22/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přijetím podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č. 14/2016 
„Podpora pořizování územních studií krajiny“) na projekt „Územní studie krajiny 
správního území ORP Strakonice“. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy č. 00342031 se Státním fondem životního 
prostředí ČR o poskytnutí podpory na projekt „Územní studie krajiny správního území 
ORP Strakonice“. 
 
3. OŠCR 

 Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 – 
odepsání pohledávky 

Usnesení č. 978/2020 (22/3) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
odepsat pohledávku ve výši 80 Kč za nedoplatek za úhradu školní družiny z účetní 
evidence ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 jako nevymožitelnou. 

II. Ukládá 
Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 odepsat pohledávku 
z účetní evidence. 
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 Zápis komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 979/2020 (22/3) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 29. 9. 2020. 

II. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku, Boubínská 17, 
385 01 Vimperk, IČO 60096616 na podporu akce Železniční retroden ve Vimperku a 
oslavy 120. výročí dokončení železničního spojení Strakonice – Volary, která se 
uskuteční dne 17. 11. 2020 z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu 
města. 

III. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace panu XX na podporu realizace dokumentárního filmu 
zaměřeného na tematiku dobytí města Písku v letech 1619-1620 z důvodu nedostatku 
finančních prostředků v rozpočtu města. 

IV. Souhlasí 
se záměrem zhotovení památníku věnovanému odbojovým skupinám v období II. 
světové války a jeho umístěním Na Dubovci.  

V. Ukládá 
odboru rozvoje prověřit možnost získání finančních prostředků na realizaci památníku 
z dotace. 

VI. Schvaluje 
zápis kroniky města Strakonice za rok 2019. 
 

 Osobní příplatek Mgr. XX, ředitele Základní školy F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280 

Usnesení č. 980/2020 (22/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
osobní příplatek Mgr. XX, ředitele Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 
1280, od 1. listopadu 2020,  dle přílohy uložené na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Osobní příplatek Mgr. XX, ředitelky Mateřské školy Strakonice, 
Šumavská 264 

Usnesení č. 981/2020 (22/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
osobní příplatek Mgr. XX, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Šumavská 264, od 1. 
listopadu 2020,  dle přílohy uložené na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
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 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice 

Usnesení č. 982/2020 (22/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 2. pololetí školního roku 2019/2020 ředitelům základních a 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je 
samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních – krizová situace 
Usnesení č. 983/2020 (22/3a) 
Rada města Strakonice plnící úkoly zřizovatele mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice  
I. Žádá 
rodiče dětí navštěvujících tyto mateřské školy, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou 
dovolenou a nedocházejí do zaměstnání, aby v době vyhlášeného nouzového stavu 
ponechali v domácí péči i dítě, které jinak navštěvuje mateřskou školu. 
 
4. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 53 - 54 
Usnesení č. 984/2020 (22/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 53  ve výši  852.573,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci  MěÚSS 
Strakonice na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro 
zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid_19. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 - 0000 - 4116 ÚZ  13 351 
 výdaje 1230 - xxxx - 5336       ÚZ  13 351 

RO  č. 54  ve výši  348.733,00 Kč 
Investiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Strakonice – reprodukce 
městského kamerového dohlížecího systému“. MKDS napomáhá omezit kriminalitu, 
zvyšuje objasněnost přestupků, trestných činů a pocit bezpečí občanů ve městě.  

Rozpočtová skladba příjmy 4216 ÚZ  14 990 
 výdaje 5311 - 6122 ÚZ  14 990 

 

 HZS Strakonice – žádost o dotaci na spolufinancování stavby – 
úprava garáží 

Usnesení č. 985/2020 (22/4) 
Rada města po projednání 

I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského 
kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 70882835 
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ve výši 300.000 Kč na spolufinancování stavby „Strakonice – úprava garáží pro 
techniku“, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků města. 
   

 Rozpočtové opatření č. 55 
Usnesení č. 986/2020 (22/4a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 55  ve výši  171.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na nákup certifikovaného písku do dětských 
pískovišť. Písek je postupně vyměňován na veřejně přístupných dětských hřištích. 
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.  

Rozpočtová skladba výdaje 293 – 3421 – 5xxx  

 financování 8115  

 

 MěKS – použití IF – pořízení služebního vozidla 
Usnesení č. 987/2020 (22/4a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, 
Strakonice na pořízení služebního osobního automobilu z důvodu zastaralého a 
nedostatečného vozového parku organizace (viz materiál MěKS 22/9) v max. výši 
600.000,00 Kč. 
 
5. Tajemnice 

 Plnění usnesení RM za I. pololetí roku 2020 
Usnesení č. 988/2020 (22/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za I. pololetí roku 2020. 

II. Schvaluje 
vyřazení z evidence 703 splněných usnesení. 

III. Revokuje 
usnesení č. 6456/2019, 6850/2019, 6861/2019, 6957/2019, 28/2020, 100/2020, 
102/2020, 103/2020, 108/2020, 109/2020, 110/2020, 113/2020, 157/2020, 228/2020, 
234/2020, 493/2020, 613/2020 v části bodu XX. a XXII., 636/2020 

IV. Schvaluje 
zařazení usnesení č. 6506/2019 do evidence usnesení s trvalou platností. 

V. Ukládá  
a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 205 nesplněných usnesení. 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 
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6. ŽP 

 Petice za pokácení dřevin u pomníku F. L. Čelakovského 
Usnesení č. 989/2020 (22/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
petici za pokácení dřevin u pomníku F. L. Čelakovského podaná občany z Dukelské a 
Školní ulice. 
 
7. Odbor dopravy 

 Zápis z 4. jednání dopravní komise Města Strakonice konané dne 
15.9.2020  

Usnesení č. 990/2020 (22/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání  dopravní komise konané dne 15.9.2020. 
 

 Cyklostezka Podskalí 
Usnesení č. 991/2020 (22/7) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru zadat projekt na úpravu cyklostezky v prostoru restaurace 
Zavadilka na odklonění cyklistů dále od restaurace, případně upravit křížení směrů na 
sjezdu ze sídliště Mír.  
 
8. Starosta 

 Udělení Ceny starosty města  
Usnesení č. 992/2020 (22/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Ceny starosty města Strakonice paní XX za celoživotní dílo, vlastenectví a 
propagaci Strakonic. 
 

9. MěKS 
 Nákup služebního vozidla pro Městské kulturní středisko 

Usnesení č. 993/2020 (22/9) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla  
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu -„Nákup 
služebního vozidla pro Městské kulturní středisko“v souladu s Pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Autostop, spol. s r.o., Luženská 1992, 269 01 Rakovník 
2. Auto NEJDL s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01  Klatovy  
3. AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o., Dopravní 35, 386 01 Strakonice 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových 
stránkách MěKS Strakonice - www.meks-st.cz  za účelem možnosti podání nabídky 

http://www.meks-st.cz/
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neomezeným počtem uchazečů. 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. František Christelbauer 
2. Ing. Rudolf Oberfalcer 
3. Mgr. Martina Kotrchová 
4. Romana Strbačková 
5. Soňa Petříková  
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Jana Narovcová 
2. Josef Zoch 
3. Paní XX 
4. Pan XX 

     5.  Žiláková Marie 

IV. Ukládá 
řediteli MěKS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této zakázky. 

V. Pověřuje 
ředitele MěKS Strakonice podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky malého rozsahu. 
 

 Informace na vědomí RM o zrušení velkých akcí  
Usnesení č. 994/2020 (22/9a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o zrušení velkých akcí. Jedná se o akci Setkání jubilantů, Andělská pošta- 
rozsvícení vánočního stromku, Čertovský rej, Vánoční setkání seniorů, Novoroční 
ohňostroj, Salve Caritas - Salve Vita 2021.Akce budou zrušeny z důvodu situace 
Covid-19 v ČR. 
 
10. Místostarosta 

 Smlouvy o zabezpečení stravování uzavřené dle zákona 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Usnesení č. 995/2020 (22/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zabezpečení stravování uzavřené dle zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Strakonice jako 
odběratelem a společností ADIST s.r.o., se sídlem Nahošín 17, Doubravice, IČ: 
07567031 jako dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění závodního stravování pro 
zaměstnance města Strakonice v provozovně restaurace Čezeta, Mírová 831, 
Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zabezpečení stravování uzavřené dle zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Strakonice jako 
odběratelem a panem XX, IČ: 68535546 jako dodavatelem, jejímž předmětem je 
zajištění závodního stravování pro zaměstnance města Strakonice v provozovně 
restaurace Sokolovna, Na Stráži 340, Strakonice. 
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III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedených smluv o zabezpečení stravování. 
 
11. Dopis Energo Strakonice s.r.o. 
Usnesení č. 996/2020 (22/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis od společnosti Energo Strakonice s.r.o. ve věci pronájmu teplovodního potrubí 
v KÚ Přední Ptákovice. 
 
12. Podnět na provedení dozoru podle zákona o ochraně hospodářské 
soutěže 
Usnesení č. 997/2020 (22/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s připojením města Strakonice k podnětu na provedení dozoru podle § 20 odst. 1 písm. 
a) zákona o ochraně hospodářské soutěže a na zahájení řízení z moci úřední podle § 
21 zákona podanému společenstvím vlastníků pro dům Strakonice k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ve věci dodávek tepelné energie do předmětného domu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného dokumentu. 
 

13. Místostarosta 

 Udělení Ceny starosty města  
Usnesení č. 998/2020  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Ceny starosty města Strakonice paní XX za dlouholeté působení v oblasti 
humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné, zejména v humanitární činnosti 
ve společnosti ČČK. 
 
 
 
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 16,35 hodin. 
 
 
Datum pořízení zápisu: 14.10.2020   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
      Mgr. Břetislav Hrdlička  v.r.                                  Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                 místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                            Ve Strakonicích dne: 


