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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 32. schůze Rady města Strakonice 

konané 10. února 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
Přítomni:   6 členů RM 

         Mgr. Břetislav 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. 1314/2021 – 1375/2021 

2. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 1 – 3  
                                                                 Usnesení č. 1376/2021  

 Úprava rozpočtu v souvislosti s organizační změnou struktury MěÚ 
                                                                 Usnesení č. 1377/2021  

 OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 
                                                                 Usnesení č. 1378/2021  

 Zřizovací listiny mateřských škol 
                                                                 Usnesení č. 1379/2021  

3. Odbor rozvoje 
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.1.2021 do 31.1.2021 

                                                                 Usnesení č. 1380/2021  

 Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 18.1.2021 
                                                                 Usnesení č. 1381/2021  

4. Sociální odbor 

 Dotace– Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT 
(CROSS) 
                                                                 Usnesení č. 1382/2021  

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
                                                                 Usnesení č. 1383/2021  

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 
                                                                 Usnesení č. 1384/2021  

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
                                                                 Usnesení č. 1385/2021  

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
                                                                 Usnesení č. 1386/2021  

 Zápis z 1. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
                                                                 Usnesení č. 1387/2021  
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 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
                                                                 Usnesení č. 1388/2021  

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
                                                                 Usnesení č. 1389/2021  

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
                                                                      Usnesení č. 1390/2021  

5. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných 
prostorů domů, tak i bytů za rok 2020 
                                                                 Usnesení č. 1391/2021  

 Doplatek nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2020 
                                                                 Usnesení č. 1392/2021  

6. OŠCR 

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy 
Strakonice, Lidická 625 

                                                                   Usnesení č. 1393/2021  

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu za období prosinec 2020 – 
leden 2021 
                                                                Usnesení č. 1394/2021  

7. OIP 

 Uzavření nových Dodatků č. 1/2021 ke smlouvám o sběru, odvozu a likvidaci 
směsného komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem 
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 
Strakonice, IČ 25156888, vzhledem k navýšení ceny svozu odpadu. 
                                                                 Usnesení č. 1395/2021  

 Objednávky OIP za leden 2021 
                                                                 Usnesení č. 1396/2021  

 Uzavření dodatku č.4 smlouvy o poskytnutí a údržbě software s firmou FLUX, 
spol. s r.o. 
                                                                 Usnesení č. 1397/2021  

8. ŽP 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2021 o provedení speciální 
ochranné deratizace 
                                                                 Usnesení č. 1398/2021  

 Objednávky OŽP za leden 2021 
                                                                 Usnesení č. 1399/2021  

9. MěÚSS Strakonice 
 Přijetí daru 

                                                                 Usnesení č. 1400/2021  
10. Starosta 

 XX – žádost o úhradu 1 ks parkové betonové lavičky 
                                                                 Usnesení č. 1401/2021  

11. MěKS Strakonice 
 Úprava letního kina Strakonice – taneční parket 

                                                                 Usnesení č. 1402/2021  
12. Dopis – paní XX – zřízení útulku pro opuštěné kočky 

                                                                 Usnesení č. 1403/2021  
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32. 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 zúčastnili Ing. Narovcová, E. Charvátová, J. 
Ouředníková, Ing. Brůžek. 

1) Žádost o výpůjčku  pozemku  
Usnesení č. 1314/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o výpůjčce, týkající se  části pozemku p.č. 1371/118 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 100 m2 za účelem jeho údržby v souvislosti s  užíváním 
sousedící nemovitostí čp.  1348, Strakonice. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s manželi panem XX a paní XX, na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.   
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Žádost o výpůjčku  pozemku  
Usnesení č. 1315/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o výpůjčce, týkající se  části pozemku p.č. 1371/118 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 100 m2 za účelem jeho údržby v souvislosti s  užíváním 
sousedící nemovitostí, Strakonice, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru 
nepřihlásí jiný zájemce.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s manželi panem XX a paní XX, na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.   
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

3) Žádost o výpůjčku pozemku 
Usnesení č. 1316/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením  smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku p.č. 746/7 v k.ú. 
Strakonice o výměře cca 100 m2 za účelem jeho údržby v souvislosti s  užíváním 
sousedící nemovitostí, Strakonice.  
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Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s  paní  XX, na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou.   
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

4) Žádost o přechod nájmu pozemku pod plechovou garáží – pronájem 
pozemku 
Usnesení č. 1317/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, týkající se části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice 
o výměře cca 21 m2, za účelem umístění a užívání vlastní plechové garáže.   
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou, za cenu nájmu 420 Kč ročně.  
V případě neplacení nájemné činí výpovědní lhůta 1 měsíc.  
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.  
Nájemní smlouva bude uzavřena zpětně od 1. ledna 2021. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

5) Railreklam, spol. s r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4 – dodatek 
k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 1318/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s cenovou nabídkou společností Railreklam, spol s r.o. ve výši 3.000 Kč ročně bez 
DPH, týkající se uzavřením dodatku k smlouvě o nájmu plochy pro velkoplošnou 
venkovní reklamu číslo 02-147 ze dne  10. června 2002, za účelem umístění druhé 
plochy reklamního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m, a to na již umístěný stávající 
reklamní stojan. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k smlouvě  o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu 
číslo 02-147 ze dne  10. června 2002, za účelem umístění druhé plochy reklamního 
panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m, a to na již umístěný stávající reklamní stojan. To 
znamená 1 stojan, 2 ks reklamní plochy celkem. Dodatek bude uzavřen se 
společností  Railreklam, spol. s r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, a to zpětně od 
1. ledna 2020, za cenu nájmu za druhou reklamní plochu 8.500 Kč + aktuální sazba 
DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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6) Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1319/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, ul. Jezerní, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 30,10 m2 s paní XX, a to ke 
dni 28.2.2021. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

7) Seznam investičních akcí, oprav a projektů připravených majetkovým 
odborem k realizaci v roce 2021 
Usnesení č. 1320/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

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

Poř
. č.: 

Název akce: Předpokládan
é náklady 

včetně DPH  
(v tis. Kč): 

Položka ve 
schválené

m rozpočtu 
města na 
r.2021: 

Poznámka: 

 Objekty, bytová výstavba 

1 Autobusová zastávka  
Na Ohradě 

cca 300 autobusové 
zastávky – 

opravy, 
investice 100 

tis. Kč 

Kryto rozpočtem 
zčásti 

2 Kontejnerové stání 
Nábřežní, Strakonice 

2 389 polopodzem
ní kontejnery 

+ úprava 
stávajících 
stání 2 500 

tis. Kč 

Není kryta realizace 
obou stání – nutno 
rozhodnout, které 
stání realizovat 

v r.2021. 

3 Kontejnerové stání 
Nádražní, Strakonice 

1 219 

4 Rekonstrukce zázemí 
a přístavba bazénové 

haly plaveckého 
stadionu Strakonice  
– 2. etapa - šatny 

25 111 
(CÚ 2019) 

- Není kryto 2021, 
realizace vázána 

podáním žádosti o 
dotaci a 

odsouhlasenými 
dotačními 
prostředky 

5 Stavební úpravy 
šatnového objektu 
ZS Strakonice, Na 

Křemelce 512 

3 724 sportovní 
zařízení –
oprava 

střešních 
konstrukcí, 

Není zcela kryto - i 
po přesunu 

nevyčerpaných fin. 
prostředků z r. 

2020 ve výši 1 600 
tis. Kč. Z této pol. 
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tribuna 600 
tis. Kč 

je nutno hradit 
rovněž opravu 

střechy ZS ve výši 
cca 500 tis. Kč. 

6 Oprava zastřešení 
západní tribuny 

fotbalového hřiště 
Na Křemelce, 

Strakonice 

1 200 - Projekt zajistil 
STARZ. 

7 Demolice řadových 
garáží a východní 

tribuny fotbalového 
hřiště Na Křemelce, 

Strakonice 

cca 2 000 
(odhad) 

 
 

- Na základě 
zpracovaného 

statického posudku 
Ing. E. Nováka a 

usnesení RM 
Strakonice č. 

1251/2021 ze dne 
13.01.2021 nutno 
urychleně řešit, 
včetně projektu.  

8 Stavební úpravy 
objektu Jezerní ulice 
čp. 1281, Strakonice 

10 342 
(CÚ 2013) 

-  

 Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky 

1 Komunikace 
„veterina“, 
Strakonice 

626 
(CÚ 2018) 

Komunikace, 
chodníky, 

parkoviště – 
opravy, PD, 

investice 
8 000 tis. Kč 

 

2 Obnova místní 
komunikace 

Pohraniční stráže, 
Strakonice 

4 700 Podána žádost o 
dotaci u MMR ČR 

3 Chodník, ulice 
Virtova, Strakonice - 

Virt 

1 078  

4 Stavební úpravy 
chodníku - ul. 

Budovatelská, p.p.č. 
770/23 v k.ú. 

Strakonice 

1 070 
(CÚ 2018) 

 

5 Propojovací chodník 
mezi ul. U Zahrádek 

a  
U Studánky, 
Strakonice 

360 
(CÚ 2014) 

 

6 Parkovací stání ul. 
Bavorova 

708 
(CÚ 2018) 

 

7 Regenerace sídliště 
Mlýnská 

 Regenerace 
sídlišť 

Realizace v případě 
přidělení dotace 
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(Stavbařů, 
Mlýnská, 

Šumavská) 
12 500 tis. 

Kč 

8 Oprava lávky na 
Podskalí přes řeku 
Otavu, Strakonice, 

ev.č. L2 

4 855 
(CÚ 2008) 

- Nutno aktualizovat 
PD, není souhlas 
soukr.vlastníka 
(p.Havránek) 

9 Oprava mostu na 
místní komunikaci 

Ellerova, přes místní 
komunikaci U 

Náhonu, ev.č. M2 

13 053 
(CÚ 2008) 

- Nutno aktualizovat 
PD 

10 Páteřní cyklostezka 
SO 107 Volyňka od 
žel. mostu (u TST 

a.s.) po křižovatku u 
ČZ 

3 156 
(CÚ 2019) 

Cyklostezky 
0 Kč 

Není kryto 
rozpočtem 

11 Cyklostezka I. část, 
ul. Baarova - ul. 

Vrchlického p.p.č. 
1285/1, 1285/6, 
765/132, k.ú. 

Strakonice 

968 
(CÚ 2017) 

 Tepelné a energetické hospodářství 
1 Veřejné osvětlení a 

kabelové rozvody – 
Habeš, hřiště a 
požární nádrž 

380 VO – opravy, 
údržba, 
revize, 
audity, 
místní 

inženýrské 
sítě 1 500 

tis. Kč 

Kryto rozpočtem 

2 Semaforový blikač 
Chelčického 

150 
(CÚ 2019) 

3 Propojení zimního a 
plaveckého stadionu 

12 000 Propojení 
zimního a 

plaveckého 
stadionu – 
teplovod  

6 000 tis. Kč  

Kryto rozpočtem 
částečně – 6 mil. 

Kč 

4 Veřejné osvětlení  
za hřbitovem 

2 000 VO – 
regulace + 

výměna 
svítidel, 
ostatní 
výdaje  

2 000 tis Kč 

Kryto rozpočtem 
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5 Veřejné osvětlení 
cyklostezka ul. 

Písecká 

900 - Není v rozpočtu 

 

II. Souhlasí 
s realizací následujících akcí v roce 2021:  

- Kontejnerové stání Nábřežní, Strakonice 
- Chodník, ulice Virtova, Strakonice – Virt 
- Semaforový blikač v ul. Chelčického 
- Veřejné osvětlení za hřbitovem 

III. Bere na vědomí 
následující seznam akcí připravených k doprojektování v roce 2021: 
 

Poř. 
č.: 

Název připravené akce: Odhad 
nákladů na 

realizaci 
v tis. Kč 
včetně 
DPH: 

Poznámka: 

1 Studie Rekonstrukce  
Dr. Jiřího Fifky, Strakonice 

30 359 Možno pokračovat v zadání 
DSP, PDPS. 

2 Studie Chodník  
Radomyšlská ulice k zastávce 

3 509 Možno pokračovat v zadání 
DSP, PDPS. 

3 Studie Cyklostezka 
Strakonice – Hajská (úsek C) 

20 000 Možno pokračovat v zadání 
DSP, PDPS. 

4 Odkanalizování čerpací 
stanice, Starý Dražejov 

100 PD a realizace TS Strakonice 
s.r.o. 

5 Hudební klub,  
Na Křemelce 304, Strakonice 

6 564 Byla zpracována požární 
zpráva, statický a energetický 
posudek, zaměřen starý stav. 
Možno pokračovat v zadání 

DSP, PDPS. 

6 Zimní stadion – zastřešení 
vstupu 

7 900 Z důvodu zprovoznění 
restaurace v ZS nutno 

realizovat zastřešení vstupu 
dle požadavku HZS, včetně 

PD. 

7 Posílení kapacity kanalizace  
v ulici Radomyšlská, 

Strakonice 

 V současné době se 
zpracovává posudek kapacity 

stávající kanalizace v ul. 
Radomyšlská, který zadaly TS 
Strakonice s.r.o. – na základě 

výsledku bude upřesněn 
rozsah a náklady 

 

IV. Souhlasí 
s pokračováním projektových příprav v roce 2021 u následujících akcí:  

- Studie Chodníku v Radomyšlské ulici k zastávce 
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- Odkanalizování čerpací stanice, Starý Dražejov 
 

8) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
projekt: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu 
stávajících ochozů – stropní konstrukce na úrovni + 0,00“ 
Usnesení č. 1321/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
v platném znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 
města Strakonice na projekt: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního 
stavu stávajících ochozů – stropní konstrukce na úrovni + 0,00“, za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. XX, IČ: 10312625 

2. XX, IČ: 10314326 

3. XX, IČ: 73552771 

4. XX, IČ: 40521729 

5. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 42386781 

6. XX, IČ: 42388422 
7. XX, IČ: 16823273 
8. XX, IČ: 11347520 
9. XX, IČ: 67134785 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na projekt: „Plavecký 
stadion Strakonice – náprava havarijního stavu stávajících ochozů – stropní 
konstrukce na úrovni + 0,00“. 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Miroslav Bouček, STARZ 
4. Ing. Petr Zdeněk 
5. Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. p. Dušan Kučera  
3. Bc. Jitka Krýzová, STARZ 
4. p. Jaroslav Houska 
5. p. Michal Bezpalec 

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 malého rozsahu. 
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9) Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení 
bazénové haly 
Usnesení č. 1322/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na realizaci akce: „Plavecký stadion Strakonice – náprava 
havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ v zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zaslat 
výzvu k podání nabídky těmto dodavatelům: 

1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743 

2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 

Strakonice, IČ: 45023522 

3. SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 45023786 

4. GARANTSTAV CB s.r.o., č.p. 138, 386 01 Řepice, IČ: 26076951 

5. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 46342796 
6. ALBET metal, s.r.o., Vrážská 144, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČ: 62419013 
7. Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26089785 
8. SH MONT, s.r.o., č.p. 27, 373 48 Dívčice, IČ: 28090390 
9. Casta a.s., Pražská 467, 397 01 Písek Pražské Předměstí, IČ: 25170058 
10. TRANGO s.r.o., Šperlova 375/22, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 60473762 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, bude výzva po celou lhůtu pro podání nabídek rovněž zveřejněna na profilu 

zadavatele v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání 

nabídky na realizaci akce: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu 

zastřešení bazénové haly“. 

II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH. 

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce: 
„Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“  

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

1. člen  Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen p. Jaroslav Houska 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen CORPORIN s.r.o. 

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

1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Josef Zoch 
3. náhradník Dušan Kučera 
4. náhradník p. Michal Bezpalec 
5. náhradník CORPORIN s.r.o. 
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Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo 
jejich náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise 
většinou hlasů přítomných členů. 

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

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

10) Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2021 
Usnesení č. 1323/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2021. 
 

11) Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1,  
160 00 Praha 6, Hradčany - VÚ 4312, se sídlem V Lipkách 100, 386 01 
Strakonice – žádost o výpůjčku části pozemku p.č. 151/4 v k.ú. Nové 
Strakonice   
Usnesení č. 1324/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s ČR – Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 
221/1,  160 00 Praha 6, Hradčany - VÚ 4312, se sídlem  V Lipkách 100, 386 01 
Strakonice, jejíž předmětem bude využívání části pozemku p.č. 151/4 v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 530 m2, za účelem parkování motorových vozidel příslušníků 
Vojenského útvaru 4312, se sídlem  V Lipkách 100, 386 01 Strakonice, při dojíždění do 
práce.   
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 - měsíční výpovědní lhůtou.  
Vypůjčitel se zavazuje:  
a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel, uvedený ve smlouvě o 
výpůjčce. 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 předmětnou část pozemku. V případě 
porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a uvedením 
předmětných pozemků do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   



Stránka 12 (celkem 50) 
 

Nevyklidí-li vypůjčitel předmětnou část pozemku ve stanovené lhůtě tj. ke dni ukončení 
smluvního vztahu a neuvede-li část pozemku do požadovaného stavu, dohodly se 
smluvní strany, že je půjčitel oprávněn předmětnou část pozemku 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 
vypůjčenou nemovitou věc přenechat k užívání třetí osobě.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků 
v  majetku města Strakonice p.č. 343/39, 343/1, 343/19, 343/20, 343/22, 
320/227, 320/244, 320/323, 320/400, 320/321, 609/1, 343/21, 
320/292, 343/34, 343/35, 320/362, 320/324, 298, vše v  k.ú. Přední 
Ptákovice. 
Žadatel: Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1325/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 1259/2021 ze dne 13.01.2021.  

II. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Strakonice, teplofikace sídliště Šumavská“ s uložením 
nových teplovodních rozvodů do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 343/39, 
343/1, 343/19, 343/20, 343/22, 320/227, 320/244, 320/323, 320/400, 320/321, 
609/1, 343/21, 320/292, 343/34, 343/35, 320/362, 320/324, 298, vše v k.ú Přední 
Ptákovice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

- Veškeré práce budou koordinovány a prováděny s akcí „Revitalizace sídliště 
Šumavská – I. etapa“.  

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

- překop v chodníku ze zámkové dlažby bude předlážděn v celé šíři chodníku od 
obruby k obrubě. V případě nutnosti budou srovnány nebo nahrazeny stávající 
obruby.  

- Rýhy v podélném směru asfaltových chodníků budou přeasfaltovány v celých 
šířích chodníků, rýhy po překopech napříč chodníky budou zaříznuty řezačem 
spár. Oprava asfaltového krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, 
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ve které byl prováděn výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50 % 
šíře výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým 
krytem bude zalita asfaltovou emulzí. 

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

- Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu s 
Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“ schválených 
ministerstvem dopravy. 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené 
lhůty nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. 
Výše smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním 
vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu a souhlasí s umístěním ochranného pásma. Umístění 
teplovodních rozvodů a ochranného pásma je patrné z přiloženého situačního snímku 
(popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této smlouvy. 

III. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a společností Teplárna Strakonice a.s., Komenského 59, 386 01 
Strakonice. 

IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

13) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – kNN 
letiště hangár“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 1326/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 1292/2021 ze dne 27.01.2021. Důvodem je 
změna trasy zemního kabelového vedení NN. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN a kabelového pilíře do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. 108/3 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou 
přípravou stavby „Strakonice – kNN letiště hangár“ dle sazebníku, tzn. za částku 50 
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Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná 
sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN a kabelový pilíř na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. 
Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat 
na Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na 
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením 
NN bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V 
případě, že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada 
odstraněna v termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou 
s ohledem na charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná 
povinna uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) budoucího 
oprávněného, popř. jím pověřených třetích osob na zatíženou nemovitost v 
souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 

zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 

plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

14) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL a STL Strakonice, ul. Hajská“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
Usnesení č. 1327/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s.,  Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, z důvodu střetu plánované kanalizace a vodovodu v ul. 
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Podsrpenská a stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL a STL Strakonice, ul. 
Hajská“ 

II. Pověřuje 
majetkový odbor jednáním se zástupci společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 
00 Brno ohledně časové koordinace stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL a 
STL Strakonice, ul. Hajská“ a plánované realizace kanalizace a vodovodu v ul. 
Podsrpenská. 
 

15) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí nad pozemkem 
v majetku města Strakonice p.č.st. 765 v  k.ú. Strakonice. 
Usnesení č. 1328/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Vytápění objektu, k.ú. Strakonice“ s umístěním 
plynovodního rozvodu nad pozemkem v majetku města Strakonice p.č. st. 765 v k.ú. 
Strakonice, dle sazebníku. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a paní XX. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

16) Žádost spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., 
IČ 260  68  273, se sídlem Podskalská 324, Strakonice a podnájemce 
„restaurace ČEZETA“ (Kulturní dům Strakonice) 
Usnesení č. 1329/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00352 uzavřené dne 24.10.2019 
mezi městem Strakonice a spol. Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., se 
sídlem Podskalská 324, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného 
z nebytových prostorů a movitého majetku, pronajatého na základě výše uvedené 
smlouvy, a to z důvodu zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným nouzovým 
stavem, na dobu od 1.1.2021 do 31.3.2021, a sice ve výši 100 %.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

17) Žádost o prominutí nájemného za NP, posilovací stroje a nákladů na 
služby spojené s nájmem fitness centra 
Usnesení č. 1330/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00006 uzavřené dne 9.1.2017 mezi 
městem Strakonice panem XX, jehož předmětem bude prominutí nájemného (NP a 
posilovací a regenerační stroje) a úhrady paušálních nákladů na energie za nebytové 
prostory, vybavené posilovacími a regeneračními stroji v majetku města Strakonice, 
jedná se o fitness centrum v objektu Plaveckého stadionu Na Křemelce ve 
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Strakonicích, jehož nájemcem je na základě výše uvedené nájemní smlouvy uzavřené 
dne 9.1.2017 s městem Strakonice pan XX, a to na období od 1. ledna 2021 do doby, 
než bude možné otevřít pronajaté fitness centrum v objektu Plaveckého stadionu Na 
Křemelce ve Strakonicích. V dodatku bude zapracován závazek nájemce, znovu začít 
hradit nájemné za NP a posilovací a regenerační stroje ve fitness centru, stejně tak i 
paušální náklady na energie ve výše uvedeném fitness centru, a to ode dne, kdy 
bude možné otevřít fitness centrum na základě nařízení vlády ČR k uvolnění 
epidemiologických opatření na  území ČR. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

18) Maják  –  oprava krovu a výměna střešní krytiny 
Usnesení č. 1331/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Maják  –  oprava  krovu  a výměna  střešní  krytiny“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s PV  STAV eu  s.r.o., Menšíkova 1155, 38301 Prachatice, 
IČ 26070464   za cenu 1.300.446,95 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH  
1.573.540,80 Kč, termín plnění od  03/2021 do 20.5.2021. Předmětem smlouvy je 
realizace stavby „Maják – oprava krovu a výměna střešní krytiny“.            
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Maják – oprava 
krovu a výměna střešní krytiny“.      
 

19) Pronájem prodejního gastro stánku na tržnici u kostela Svaté Markéty  
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

20) Žádost o vybudování parkoviště u ulice Archeologa Dubského, 
na  pozemcích města Strakonice p.č. 530/5, 532/31 a 532/32, vše v k.ú. 
Strakonice 
Usnesení č. 1332/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vybudováním parkoviště u ulice Archeologa Dubského na pozemcích města 
Strakonice p.č. 530/5, 532/31 a 532/32, vše v k.ú. Strakonice za podmínky schválení 
níže uvedené změny územního plánu Strakonice. 
V současné době parkoviště nelze realizovat, protože předmětný záměr není v souladu 
s Územním plánem Strakonice, ani s Regulačním plánem Vinice – Šibeník. Aktuálně je 
projednávána Změna č. 5 Územního plánu Strakonice a je předpoklad, že funkční 
využití předmětných pozemků bude touto Změnou č. 5 Územního plánu Strakonice 
upraveno. V návaznosti na tuto změnu je pořizována Změna č. 1 Regulačního plánu 
Vinice – Šibeník.  
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21) Upozornění na instalaci nebezpečných sloupků v ul. Zahradní, na 
pozemku města Strakonice p.č. 563/53 v k.ú. Strakonice a žádost o 
zjednání nápravy  
Usnesení č. 1333/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
podnět, ohledně doplnění osvětlení sloupků na náklady toho, kdo je tam umístil 
II. Doporučuje 
osvětlení instalovaných sloupků projednat v rámci Společenství vlastníků domů 
Zahradní ulice, Strakonice 
 

22) Žádost Oblastní charity Strakonice, se sídlem Sousedovice 40, 
Strakonice  
Usnesení č. 1334/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Pověřuje  
správce objektu Technické služby Strakonice, s.r.o., prověřením technického stavu 
odpadů  a kanalizace u prostorů v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve 
Strakonicích, pronajatých Oblastní charitě Strakonice, s tím, že v případě, že se bude 
jednat o běžnou opravu, zajistí TS Strakonice, s.r.o., zprovoznění nefunkčního WC a 
sprchového koutu v pronajatých prostorech. Pokud se bude jednat o rozsáhlou 
opravu, nebude tato oprava prováděna z důvodu městem plánovaného vybudování 
hasičské  zbrojnice pro dobrovolné hasiče v uvedené lokalitě. 
 

23) Žádost o pronájem stánku v Rennerových sadech ve Strakonicích  
Usnesení č. 1335/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s pronájmem stánku v Rennerových sadech, na pozemku p.č. st. 3528 v k.ú. 
Strakonice, žadateli panu XX, za podmínek uvedených v žádosti pana XX, z níže 
uvedených důvodů: 
- pro město Strakonice nejsou žádoucí aktivity tohoto typu v uvedeném území, 
především prodej alkoholických nápojů, a to i s ohledem na zkušenosti z minulých let 
- není vhodné umístění posezení v lokalitě ul. Na Stráži u vstupu do Rennerových 
sadů, a to i s ohledem na vyjádření odboru životního prostředí, ve kterém uvádí, že z 
dosavadní zkušenosti i bez těchto aktivit se jedná o jednu z nejvíce znečišťovaných a 
poškozovaných ploch na území města, v této lokalitě dochází pravidelně k projevům 
vandalismu a dalších nežádoucích vlivů. Tato plocha navíc leží na území parku, kde 
není možné jakoukoliv úpravou zasahovat do kořenových systémů stromů a vytvářet 
jakékoliv stavby ať dočasné. Rovněž je přímo tento prostor na hlavní městské pěší 
ose sever-jih, a tyto aktivity by nepřispěly určitě k bezpečnosti a čistotě 
frekventované trasy.  
- ve stánku je pouze 1 WC pro zaměstnance, nejsou zde podmínky k vytvoření WC 
pro zákazníky stánku.  
 

  



Stránka 18 (celkem 50) 
 

24) Žádost o realizaci akce „Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace 
Barvínkov, Strakonice“ 
Žadatel: ZO Českého zahrádkářského svazu „Blaťák“  
Usnesení č. 1336/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací akce „Prodloužení vodovodu a dešťová kanalizace Barvínkov, Strakonice“ za 
podmínky, že investorem akce budou přímo žadatelé a město Strakonice poskytne 
pouze finanční příspěvek.  
 

25) Žádost o úpravu okolí městského sportoviště u restaurace Myslivna 
v obci Nový Dražejov 
Usnesení č. 1337/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s úpravou okolí městského sportoviště u restaurace Myslivna v obci Nový Dražejov z 
důvodu nedostatku finančních prostředků.  
II. Nesouhlasí 
s umístěním lavic a stolů před restaurací Myslivna na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
 

26) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1338/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 599/27 v k.ú. Pracejovice za 
účelem chovu domácích zvířat. 
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o pronájem části pozemku p.č. 599/27 v k.ú. 
Pracejovice. 
 

27) ZNAKON, a.s., čp. 44, Sousedovice, IČ 260 18 055, DIČ CZ26018055 – 
žádost o pronájem pozemků pro potřeby zřízení staveniště  
Usnesení č. 1339/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 1339/1 o výměře cca 
18 m2, p.č. 147/1 o výměře cca 478 m2, p.č. 1333/1 o výměře cca 58 m2, p.č. 1334/1 
o výměře cca 36 m2, vše v katastrálním území Strakonice, za účelem společného 
zařízení staveniště v souvislosti se stavbou akce „Rekonstrukce a stavební  úpravy 
objektu Baťa Strakonice“.  
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností ZNAKON, a.s., čp. 44, 386 01 
Sousedovice, IČ 260 18 055, DIČ CZ26018055, na dobu určitou, to je od 4. ledna 2021 
do 30. června 2022.  
Cena nájmu za celou dobu užívání činí 5.000 Kč + aktuální sazba DPH.  
Nájemce se zavazuje upravit a zaasfaltovat část komunikace na pozemku p.č. 1327/1 
v k.ú. Strakonice, která bude součástí objízdné trasy sloužící pro obslužnost parkoviště 
na pozemku p.č. 80 v k.ú. Strakonice, a to minimálně v úseku od komunikace na 
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pozemku p.č. st. 197 v k.ú. Strakonice (která bude také upravována) k vydlážděné 
vozovce na pozemku p.č. 1327/1 v k.ú. Strakonice, přičemž přesný rozsah úpravy 
komunikace bude odsouhlasen investičním technikem města Strakonice. 
Dále se nájemce mimo jiné zavazuje udržovat předmět nájmu, jakož i jeho 
bezprostřední okolí (včetně zimní údržby) v řádném stavu a dále je povinen odstranit 
následky tohoto porušení (uvést pozemek do pořádku).  
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.  
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve 
smlouvě, činí smluvní pokuta 10.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením předmětu 
nájmu.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

28) NK Habeš Strakonice, z. s. – žádost o pronájem pozemku  
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

29) Uplatnění inflačního koeficientu u nájemného z pronajatých NP, 
pozemků a bytových jednotek v majetku města Strakonice   
Usnesení č. 1340/2021 (32/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s neuplatněním inflačního koeficientu při stanovení výše nájemného pro rok 2021, a 
to u všech nájemců nebytových prostorů a pozemků v majetku města Strakonice, u 
kterých by bylo možno inflační koeficient uplatnit. 
II. Souhlasí 

s uplatněním inflace ve výši 3,2% u nájemného za bytové jednotky, kde ve smlouvách 
o nájmu bytu byla zasmluvněna inflační doložka (vyjma bytových jednotek, kde 
nájemné činí 80 Kč/m2), a to od termínu sjednaného v nájemní smlouvě. Jedná se o 
uplatnění inflace u bytů v těchto domech: 
Velké náměstí 47, Strakonice 
Velké náměstí 49, Strakonice 
Povážská 151, Strakonice 
Písecká 161, Strakonice 
U Markéty 57, Strakonice 
U Markéty 58, Strakonice 
Bezděkovská 78, Strakonice 
Stavbařů 206, Strakonice  
Stavbařů 207, Strakonice 
Na Křemelce 304, Strakonice 
Havlíčkova 364, Strakonice 
Nádražní 405, Strakonice 
Boženy Němcové 428, Strakonice 
Bažantnice 518, Strakonice 
Chelčického 555, Strakonice 
Svatopluka Čecha 580, Strakonice 
Budovatelská 614, Strakonice 
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Mírová 774, Strakonice 
Mírová 775, Strakonice 
Mírová 776, Strakonice 
Husova 799, Strakonice 
Husova 800, Strakonice 
Husova 801, Strakonice 
Husova 802, Strakonice 
Husova 803, Strakonice 
Zvolenská 805, Strakonice 
Mlýnská 1082, Strakonice 
Máchova 1113, Strakonice 
Čelakovského 1126, Strakonice 
Mládežnická 1237, Strakonice 
Mládežnická 1239, Strakonice 
Jezerní 1281, Strakonice 
Rybniční 1283, Strakonice 
Leknínová 1391, Strakonice 
Leknínová 1392, Strakonice 
 

1) Žádost o odkoupení bytu 
Usnesení č. 1341/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s prodejem b.j. o velikosti 2+1 (68,90 m2), v domě, Tržní, Strakonice I, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zák. č. 
72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů), panu XX, za cenu 711.670 
Kč.  
II. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem XX, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. o velikosti 2+1 (68,90 m2), v domě, Tržní, Strakonice I, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 
711.670 Kč, v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky, písemně požádá o 
vyhotovení této smlouvy.  
III. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej b.j. 
004/815 o velikosti 2+1 (68,90 m2), v domě, Tržní, Strakonice I, včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, za cenu 711.670 
Kč. 
IV. Doporučuje ZM 

souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve prospěch 
právnické osoby poskytující úvěr v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky o 
velikosti 2+1 (68,90 m2), v domě, Tržní, Strakonice I , ve vlastnictví města 
Strakonice, o to písemně požádá. 
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V. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Prodej pozemků v lokalitě Jezárka  
Usnesení č. 1342/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemků p.č. 
st.  4385 a p.č. 1371/75 v k.ú. Strakonice, a to za kupní cenu, jež kupující uhradil 
prodávajícímu dle podmínek stanovených v smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 
2014-758.  
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru nepřihlásí jiný zájemce.   
II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemků p.č. 
st. 4088 a p.č 1371/100 v k.ú. Strakonice, a to za kupní cenu, jež kupující uhradili 
prodávajícímu dle podmínek stanovených v smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 
03-449. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX a paní XX, a to každý podílem ½, 
IV. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) RI PARTNERS  s.r.o., Libušská 220/234, Libuš, 142 00 Praha,  IČ: 247 
77 374, DIČ: CZ24777374 – žádost o směnu pozemků  - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1343/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 

revokovat usnesení č. 53/M/2020 ze dne 29.1.2020, týkající se výkupu části pozemku 
p.č. 1345 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Doporučuje ZM 

souhlasit s vyhlášením záměru na směnu části pozemku 439/12 o výměře cca 410 m2 

v k.ú. Strakonice ve vlastnictví  města  Strakonice za části pozemků, a to  p.č. 
1371/113 o výměře cca 15 m2 a p.č. 1371/193 o  výměře cca 35 m2, vše  v  k.ú. 
Strakonice  a  za část pozemku p.č. 1345 o výměře cca 130 m2  v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, ve vlastnictví RI PARTNERS s.r.o.   
 

4) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4  
– změny v silniční síti v souvislosti se stavbou I/22 Strakonice – žádost o 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací  
Usnesení č. 1344/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací, a to v souvislosti se 
změnou v silniční síti na území města Strakonice, mezi městem Strakonice (budoucí 
obdarovaný), IČ 251810, Velké náměstí 2,  Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR (budoucí dárce), IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4. Předmětem této 
smlouvy je převzetí budoucího vyřazeného úseku silnice I/22 Strakonice v úseku od 
UB 2232A063 v km 85,866 st. st. do UB 2232A042 v km 86,717 st. st. Jedná se o 
úsek od křižovatky u sídliště Mír až po křižovatku u mostu J. Palacha  (ul. Katovická). 
Budoucí obdarovaný (město Strakonice) se zavazuje tento úsek komunikace (ul. 
Katovická) zařadit jako místní komunikaci.   
II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

5) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů 
Usnesení č. 1345/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 

souhlasit se změnou usnesení č. 272/ZM/2020 - bodu II., jehož nové znění je 
následující: 
II. Doporučuje ZM 

souhlasit na základě předložených nabídek s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a následné kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemku  parc.č. 
1371/124 o nové výměře 1.253 m2, pozemku parc.č. 1385/2 o nové výměře 564 m2 
a pozemku parc.č. 1371/122 o nové výměře 4.973 m2, vše v kat. území Strakonice, 
za účelem výstavby bytových domů, společnosti Znakon Reality s.r.o., 
IČ  047 47 445, Sousedovice 44, 386 01. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a následná kupní smlouva bude uzavřena za 
následujících podmínek: 

- Kupní cena ve výši 2.050 Kč/m2, tzn. celková kupní cena činí 13.919.500 Kč 
(6790 m2 x 2.050 Kč /m2), cena je uvedena včetně DPH.  

- Záloha na kupní cenu ve výši 20 % z celkové kupní ceny, tj. 2.783.900 Kč vč. 
DPH, bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. Zbytek kupní ceny bude uhrazen do 60 dnů od uzavření následné 
kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva bude do katastru nemovitostí 
podán až po úplném uhrazení kupní ceny.  

- Následnou kupní smlouvu je možné uzavřít až po právní moci stavebního 
povolení na předmětné bytové domy.  

- Před zahájením projekčních prací na realizační dokumentaci stavby bude 
vypracována architektonická studie, která bude konzultována s architektem 
města. Po odsouhlasení  architektem města bude studie předložena 
k odsouhlasení radě města Strakonice. Realizační dokumentace bude plně 
respektovat odsouhlasenou studii. Případné změny budou předloženy 
k odsouhlasení architektovi města a radě města.  

- Teprve po odsouhlasení této studie je možné zahájit vypracování podrobné 
projektové dokumentace, která musí v zásadních parametrech odpovídat studii 
a která bude doložena ke stavebnímu řízení.    
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- V kupní smlouvě bude zřízena výhrada zpětné koupě, kterou bude město 
oprávněno využít pouze za podmínky, že na převáděných pozemcích nebude 
zahájena výstavba bytových domů do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. V případě nedodržení této lhůty, pokud již v této době bude 
převedeno vlastnické právo, tak bude město oprávněno požadovat zpětný 
převod. Pokud dosud vlastnické právo převedeno nebude, tak závazek 
k uzavření kupní smlouvy zaniká. V případě zániku smlouvy nebo využití výhrady 
zpětné koupě město nebude povinno budoucímu kupujícímu nijak kompenzovat 
dosud vynaložené náklady související s výstavbou. Výhrada zpětné koupě bude 
zřízena jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí. Případný zpětný 
převod bude realizován za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 2.050 Kč za m2.    

- Bude zřízena služebnost vedení inženýrské sítě (všech inženýrských sítí ve 
vlastnictví města) nacházejících se v současné době na převáděných pozemcích  
ve prospěch města Strakonice, a to bezúplatně. 

- Výstavba musí být dokončena nejpozději do 7 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, v případě nedodržení této lhůty bude sjednána smluvní pokuta 
ve výši 20 % z kupní ceny.  

- Kupující se ve smlouvě zaváže respektovat vysazenou alej stromů podél ulice 
K Dražejovu. 

- V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo k převáděným pozemkům, a to 
na dobu do ukončení výstavby bytových domů (do vydání kolaudačního 
souhlasu). V případě využití předkupního práva bude město oprávněno koupit 
pozemky rovněž za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 2.050 Kč za m2.     

- V kupní smlouvě bude zřízen zákaz zatížení a zcizení bez souhlasu města (jako 
právo věcné), a to do doby dokončení výstavby (kolaudace) bytových domů na 
předmětných pozemcích. Město Strakonice souhlasí se zatížením pozemků ve 
prospěch banky, která bude financovat výstavbu bytových domů na dotčených 
pozemcích, a to pouze za účelem úvěru na výstavbu bytových domů či úhradu 
kupní ceny městu.     

III. Doporučuje ZM 

pověřit radu města stanovením dalších podrobnějších podmínek převodu a 
schválením konečného textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.   
IV. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 

6) Žádost o výmaz předkupního práva pro město Strakonice dle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování  a  stavebním řádu,  
v  platném  znění  k  pozemku  p.č. 116/4 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 1346/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  

nesouhlasit s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 116/4 o výměře 1030 m2 
v k.ú. Dražejov u Strakonic, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
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7) Opěrná stěna mezi komunikací (v ulici Máchova a v ulici Zvolenská) a 
pozemkem  
Usnesení č. 1347/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s uzavřením dohody o výstavbě opěrné zdi v ulici Máchova a Zvolenská ve 
Strakonicích oddělující pozemek p.č. 558/17 v k.ú. Strakonice ve vlastnictví paní XX 
od pozemků p.č. 558/39 a p.č. 1272/20, vše v k.ú. Strakonice, které jsou ve 
vlastnictví města Strakonice a které slouží jako místní komunikace (pozemek a 
chodník). Dohoda bude uzavřena mezi městem Strakonice jako vlastníkem pozemků 
p.č. 558/39 a p.č. 1272/20, vše v k.ú. Strakonice a paní XX, jako vlastníkem pozemku 
p.č. 558/17 v k.ú. Strakonice.  

II. Doporučuje ZM  

pověřit starostu města podpisem předmětné dohody.      
 

8) Prodej pozemků tzv. teras pod Hvězdou 
Usnesení č. 1348/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhodnocením předložených nabídek zájemců o koupi části pozemku parc. 
č. 591/1 o výměře cca 1020 m2, části pozemku p. č. 595/1 o výměře cca 170 m2, 
části pozemku p. č. 595/12 o výměře cca 255 m2 a části pozemku p. č. 591/6 o 
výměře cca 505 m2 (tzv. terasy), vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby 
polyfunkčního domu, majetkovou komisí, které respektuje pořadí podle výše 
nabízené kupní ceny:  

1. SALVETE spol. s r.o. , IČ 450 23 786, cena 3.120 Kč/m2 
2. PRIMA Develop s.r.o., IČ 26027585, cena 2.500 Kč/m2 

II. Doporučuje ZM  
souhlasit na základě předložených nabídek s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a následné kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemku parc. č. 
591/1 o výměře cca 1020 m2, části pozemku p. č. 595/1 o výměře cca 170 m2, části 
pozemku p. č. 595/12 o výměře cca 255 m2 a části pozemku p. č. 591/6 o výměře 
cca 505 m2 (tzv. terasy), vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby 
polyfunkčního domu, se společnosti SALVETE spol. s r.o., IČ  450 23 786, Písecká 
506, 386 01 Strakonic. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a následná kupní smlouva bude uzavřena za 
následujících podmínek: 

- Kupní cena ve výši 3.120 Kč/m2, cena je uvedena včetně DPH.  

- Záloha na kupní cenu ve výši 20 % z předpokládané celkové výše (dle 
odhadované výměry pozemků) bude uhrazena nejpozději do 60 dnů od uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

- Kupní cena bude doplacena před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí dle následné kupní smlouvy.  

- Následnou kupní smlouvu je možné uzavřít až po nabytí právní moci stavebního 
povolení na předmětný polyfunkční dům. 

- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude před podáním žádosti o 
stavební povolení předložena městu k odsouhlasení. Budoucí kupující se ve 
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smlouvě o smlouvě budoucí kupní zaváže, že bude akceptovat případné 
připomínky města k projektové dokumentaci týkající se zejména vzhledu 
polyfunkčního domu, jeho umístění na převáděných pozemcích či napojení na 
komunikace.       

- V kupní smlouvě bude zřízena výhrada zpětné koupě, kterou bude město 
oprávněno využít pouze za podmínky, že na převáděných pozemcích nebude 
zahájena výstavba bytových domů do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. V případě nedodržení této lhůty, pokud již v této době bude 
převedeno vlastnické právo, tak bude město oprávněno požadovat zpětný 
převod. Pokud dosud vlastnické právo převedeno nebude, tak závazek 
k uzavření kupní smlouvy zaniká. V případě zániku smlouvy nebo využití výhrady 
zpětné koupě město nebude povinno budoucímu kupujícímu nijak kompenzovat 
dosud vynaložené náklady související s výstavbou. Výhrada zpětné koupě bude 
zřízena jako právo věcné, zapisované do katastru nemovitostí. Případný zpětný 
převod bude realizován za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 3.120 Kč za m2.    

- Bude zřízena služebnost vedení inženýrské sítě (všech inženýrských sítí ve 
vlastnictví města) nacházejících se v současné době na převáděných pozemcích  
ve prospěch města Strakonice, a to bezúplatně. 

- Výstavba musí být dokončena nejpozději do 7 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, v případě nedodržení této lhůty bude sjednána smluvní pokuta 
ve výši 20 % z kupní ceny.  

- V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo k převáděným pozemkům, a to 
na dobu do ukončení výstavby bytových domů (do vydání kolaudačního 
souhlasu). V případě využití předkupního práva bude město oprávněno koupit 
pozemky rovněž za kupní cenu, za kterou město budoucímu kupujícímu 
pozemky prodávalo, tzn. za 3.120 Kč za m2.     

- V kupní smlouvě bude zřízen zákaz zatížení a zcizení bez souhlasu města (jako 
právo věcné), a to do doby dokončení výstavby (kolaudace) bytových domů na 
předmětných pozemcích. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit radu města stanovením dalších podrobnějších podmínek převodu a schválení 
konečného textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.   
 

9) Žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti chůze a jízdy 
Usnesení č. 1349/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti cesty, mezi městem 
Strakonice jako povinným a panem XX, jako oprávněným, které by spočívalo v právu 
chůze a jízdy přes pozemek parc.č. 79/7 v kat. území Nové Strakonice, ve prospěch 
pana XX a každého dalšího vlastníka pozemku parc.č. 79/4 a pozemku parc.č. st. 517, 
jehož součástí je dům v části obce Strakonice II, vše v kat. území Nové Strakonice.  
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10) Žádost Společnosti pro založení muzea zámkové, trezorové a 
zabezpečovací techniky, o.s., Štěpánská 611/14, Praha 1, o převedení 
movitého majetku 
Usnesení č. 1350/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a Společností pro 
založení muzea zámkové, trezorové a zabezpečovací techniky, o.s., Štěpánská 
611/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejímž předmětem bude prodej řídícího 
přístroje staničního zabezpečovacího zařízení ze železniční stanice Strakonice, 
zapůjčeného výše uvedené společnosti od města na základě smlouvy o výpůjčce              
č. 2017-00421 uzavřené dne 2.8.2017. Majetek bude odprodán  za kupní cenu 2.500 
Kč, s tím, že v kupní smlouvě bude zapracován závazek kupujícího, umožnit 
bezplatné návštěvy pro obyvatele Strakonic v Muzeu železniční zabezpečovací 
techniky v Lysé nad Labem, kde je výše uvedený majetek umístěn.  
II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

11) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 1351/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 
Kč: 
Městský úřad Strakonice: 
- kopírovací stroj BH C227 – poř. cena 64.118 Kč, inv. č. 22/70/331, datum zařazení 
23.2.2017 
- pevný disk do serveru MÚ (3ks) – poř. cena 21.536,38 Kč, inv. č. 28/0/283, datum 
zařazení 16.6.2007 
Majetkový odbor – org. 213: 
- laboratorní vybavení ČOV – analyzátory pH – VHF – poř. cena 38.177 Kč, r.poř. 
2017 
dětská hřiště: 
- sestava městečko Bimbi – poř. cena 207.134 Kč, r.poř. 2004,  DH Vrchlického – 
Mánesova – Baarova ul.  
- houpačka CH-D-007-02 – poř. cena 20.111 Kč, r. poř. 2007, DH Zvolenská ul. 
- kolotoč CH-D-003-03 – poř. cena 34.510 Kč, r.poř. 2007, DH Zvolenská 
Městské kulturní středisko Strakonice: 
- řezací plotr Štika – poř. cena 39.979,40 Kč, r.poř. 2002 
- mixážní pult Spirit – poř. cena 25.357,70 Kč, r.poř. 2000 
- bezdrátový mikrofon. přijímač – poř. cena 20.788,80 Kč, r.poř. 1996 
- reprobox M534 – poř. cena 38.780 Kč, r.poř. 1998 
- ústředna ISDN Omega – poř. cena 37.204 Kč, r.poř. 2006 
- chladnice Zanussi – poř. cena 85.515,60 Kč, r.poř. 2002 
- mrazící skříň EPR 370 – poř. cena 23.088,50 Kč, r.poř. 2002 
- chlazený stůl šuplíkový Fagor – poř. cena 85.278 Kč, r.poř. 2002 
- chlazený stůl Fagor – poř. cena 72.712 Kč, r.poř. 2002 
- chladnice nerez Fagor – poř. cena 76.921 Kč, r.poř. 2002 
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- chladící stůl ATYP – poř. cena 94.403,60 Kč, r.poř. 2002 
- vyhřívaná vodní lázeň ALBA – poř. cena 40.247,80 Kč, r.poř. 2002 
- šokový zchlazovač LAINOX – poř. cena 122.325 Kč, r.poř. 2002. 
 

12) Předání majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ F.L. 
Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 
Usnesení č. 1352/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové 
pořizovací hodnotě 58.940 Kč do správy příspěvkové organizace ZŠ F.L.Čelakovského 
Strakonice, se sídlem Jezerní 1280,  Strakonice: 

Název položky Počet 
Jedn. 
cena Celkem Kč 

Skládací postel Como - antracit 20 1 472,00 29 440,00 

Polštář 900 g ULVIK 70x80 20 350,00 7 000,00 

Přikrývka 2x550g ULVIK ex. 20 650,00 13 000,00 

Povlečení MATHILDE 5 350,00 1 750,00 

Povlečení SIGNE satén, hnědá 15 350,00 5 250,00 
Prostěradlo žerzej 90x200x40 
béžová 20 125,00 2 500,00 

   58 940,00 

Jedná se o majetek pořízený městem Strakonice do organizace ZŠ  F.L. Čelakovského 
Strakonice, k zabezpečení péče o děti ve věku 6 – 15 let po dobu vyhlášených 
krizových stavů. 
 

13) Předání majetku do správy příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek 
Strakonice, Holečkova 410,  Strakonice 
Usnesení č. 1353/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové 
pořizovací hodnotě  3.240 Kč do správy příspěvkové organizace MŚ Čtyřlístek  
Strakonice, se sídlem Holečkova 410, Strakonice:  
- elektrický přímotop 2kW – 2 ks poř. cena á 1.620 Kč, r. poř. 2020.  
 

14) Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ: 00020478, se sídlem 
Těšnov 65/17, Nové Město 110 00 Praha 1 – žádost o směnu částí 
pozemků – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1354/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků v majetku města Strakonice, a to 
části pozemku p.č. 122/1  o výměře cca 25 m2 a části pozemku p.č. 1334/1 o výměře 
cca 9 m2, za části pozemků ve vlastnictví  České republiky - Ministerstva zemědělství, 
a to za část pozemku p.č. 122/2 o výměře cca 17 m2 a za část pozemku p.č. 147/3 o 
výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Strakonice. 
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15) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – nabídka pozemků p.č. 
69/1, p.č. 69/2 a p.č. 770, vše v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 1355/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s odkupem pozemků v lokalitě letiště, a to pozemku p.č. 69/1 o výměře 
4.539 m2, pozemku p.č. 69/2 o výměře 4.907 m2 a pozemku p.č. 770 o výměře 
53.723 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, za kupní cenu 
ve výši 3.900.000 Kč. 
 

16) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1356/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 79 v k.ú. Dražejov u 
Strakonice o výměře 32 m2. 
 

17) Žádost o  prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1357/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 951/8 v k.ú. Strakonice o 
výměře cca 180 m2. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického 
plánu a na místě samém, za účasti pracovníků majetkového odboru.  
 

18) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1358/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 469/4 v k.ú. Nové Strakonice 
o výměře 140 m2.    
 

19) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1359/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1269/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic a ponechat předmětnou část pozemku jako rezervní plochu.    
 

20) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1360/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
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I. Doporučuje ZM  
trvat na usnesení ZM číslo 33/ZM/2020, týkající se zveřejnění záměru na prodej části 
pozemku p.č. 640/10 o velikosti cca 25 m2 v k.ú. Nové Strakonice, a to za účelem 
výstavby garáže.  
II. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej celého pozemku p.č.  643/10 o výměře 157 
m2, a dále se jedná o část pozemku p.č. 640/10 o výměře cca 95 m2, a to tak, aby 
prodávaná část pozemku kopírovala hranice nemovitostí žadatele, vše v k.ú. Nové 
Strakonice. 
 

21) Žádost o prodej části pozemku  
Usnesení č. 1361/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 596/3 a 597/1 o celkové přibližné výměře 
cca 70 m2, vše v k.ú. Přední Ptákovice, přičemž přesná výměra pozemků bude určena 
na místě samém za účasti pracovníků majetkového odboru a oborou dopravy a na 
základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu ve výši 1.280 Kč za  1m2 . 
V případně, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude 
ke kupní smlouvě připočítáno DPH. 
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva 
k předmětu koupě.  
 

22) Smlouva o finančním příspěvku na investiční výstavbu ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov 
Usnesení č. 1362/2021 (32/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o finančním příspěvku na investiční výstavbu „ZTV – 
Zahrádky Nový Dražejov“ mezi městem Strakonice a Poskytovateli příspěvku, 
uvedených v příloze tohoto materiálu (přispěvovatelé k výstavbě inženýrských sítí 
v Dražejově u Strakonic). Předmětem smlouvy bude vybudování ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov a umožnění Poskytovatelům příspěvku se na vybudovanou ZTV – 
Zahrádky Nový Dražejov připojit. Poskytovatelé příspěvku se zavazují, za podmínek 
v předmětné smlouvě sjednaných, uhradit městu Strakonice na vybudování ZTV – 
Zahrádky Nový Dražejov finanční příspěvek v minimální výši 800.000 Kč, 
poskytovatelé příspěvku se budou na úhradě příspěvku podílet stejným dílem, tedy 
50.000 Kč, a to do 14-ti dnů ode dne právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu. Město Strakonice se zavazuje, že po přijetí příspěvku od 
Poskytovatelů příspěvku vybuduje předmětnou stavbu do 31.12.2022. V případě, že 
město Strakonice nevybuduje z jakýchkoli důvodů ZTV – Zahrádky Nový Dražejov do 
31.12.2022, příspěvek bude v plné výši vrácen jednotlivým přispěvovatelům do 
31.01.2023. Město Strakonice vybuduje přípojky inženýrských sítí pro jednotlivé 
přispěvovatele až po hranici jejich pozemků. Dobudování přípojek na inženýrské sítě 
si na svém pozemku bude každý poskytovatel příspěvku řešit individuálně a na vlastní 
náklady.  
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II. Doporučuje ZM  
pověřit radu města stanovením dalších podrobnějších podmínek předmětné smlouvy 
a schválením konečného textu smlouvy o finančním příspěvku na investiční výstavbu 
ZTV – Zahrádky Nový Dražejov. 
III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

1) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1363/2021 (32/1b) 
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 ul. V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, 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 Velké náměstí, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března  2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, 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 ul. Budovatelská s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, 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 ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 

V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,37 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, 
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neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, 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 
1+1 a výměře 60,80 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že slečna 
XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

X. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 3+1 
a výměře 74,10 m2 v domě Na Křemelce, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.928 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 85,00 m2 v domě U Sv. Markéty, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.srpna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
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neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.800 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 59,01 m2 v domě ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.337 Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 39,95 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 1.630  Kč/měsíc (dotace). 

XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 58,20 m2 v domě V Ráji, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.656 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 80,90 m2 v domě ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.200 Kč/měsíc. 

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 56,40 m2 v domě ul. Mírová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2022. Souhlas je 



Stránka 33 (celkem 50) 
 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.424 Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.728 Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, 
že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc. 

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

3+1 a výměře 76,85 m2 v domě ul. Máchova, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2022. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.148 Kč/měsíc. 

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

1+1 a výměře 60,50 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021.  Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.648 Kč/měsíc. 

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

1+0 a výměře 41,99 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.359,- Kč/měsíc. 
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XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 25,30 m2 v domě ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1.972 Kč/měsíc. 

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

2+1 a výměře 82,30 m2 v domě U Sv. Markéty, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

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

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

1+1 a výměře 42,87 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.202 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 č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, 

přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, 

že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude mu smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 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 ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí 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 užívání bytové jednotky o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX,  
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2022. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, 
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že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc 

XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
Strakonice neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28.února 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 33,81 m2 v domě ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.srpna 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 1.531 Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.srpna 2021 . Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.364,- Kč/měsíc (dotace) 

XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.027 Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 78,45 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že manželé 
XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 4.960 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

2) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1364/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  

I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 44,78 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021 .  

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 + splátky dluhu 
Usnesení č. 1365/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  

I. Nesouhlasí 
s povolením splátek ve výši 500 Kč/měsíc, za svoz komunálního odpadu, který činí 
6.340 Kč pro manžele XX.  

II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2021.  
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.2.2021. V případě, 
že manž. XX neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.2.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
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Součástí dodatku bude dále ustanovení, že nájemci po dohodě s pronajímatelem 
uznávají dluh v celkové výši 6.340 Kč včetně příslušenství, který mají manželé XX a 
paní XX, vůči pronajímateli za svoz komunálního odpadu (pan XX – 1.625 Kč, paní XX 
– 740 Kč, paní XX – 1.495 Kč, pan XX – 1.240 Kč, pan XX – 1.240 Kč). Nájemci se 
zavazují tento dluh včetně příslušenství uhradit jednorázově do 28.2.2021.   
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

4) Prodloužení termínu dokončení akce „Rekonstrukce silnice III/00430 
Hajská, Strakonice“ 
Usnesení č. 1366/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
se změnou termínu dokončení díla v rámci stavby: „Rekonstrukce silnice III/00430 
Hajská, Strakonice“ ke dni 30.04.2021, z důvodu odloženého dobudování části 
chodníku, které bylo vyvoláno společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, která zažádala o uložení plynových rozvodů v místě předmětné části 
chodníku. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1. 
 

5) DPS Jezárky – oprava balkonů 
Usnesení č. 1367/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „DPS Jezárky – oprav balkonů “. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností VKS stavební s.r.o., 38601 Strakonice 
IČ:26018055, za cenu 1.672.156,99 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
1.922.980,54 Kč, předpokládaný termín zahájení duben 2021 a dokončení 4 měsíce 
od předání staveniště. Předmětem smlouvy je realizace stavby „DPS Jezárky – oprava 
balkonů “. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „DPS Jezárky – 
oprava balkonů“. 
 

6) GARANTSTAV ST, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 04 – 
žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 1368/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 239/12 o výměře 
cca 40 m2 v k.ú. Strakonice, za účelem jeho užívání jako venkovní obslužné 
předzahrádky k provozovně restaurace Stodola, umístěné v nebytovém prostoru na 
sídlišti Mír, ulice Spojařů, Strakonice.  
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Nájemní smlouva bude uzavřena se společností GARANTSTAV ST, s.r.o., Žerotínova 
483/1, České Budějovice 4, 370 04, zastoupená panem XX na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Cena nájmu činí 5.000 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.  
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. ledna 2021. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 239/47 o výměře cca 
55 m2 v k.ú. Strakonice, za účelem jeho užívání jako venkovní obslužné předzahrádky 
k provozovně restaurace Stodola, umístěné v nebytovém prostoru na sídlišti Mír, ulice 
Spojařů, Strakonice.  
Nájemní smlouva bude uzavřena se společností GARANTSTAV ST, s.r.o., Žerotínova 
483/1, České Budějovice 4, 370 04, zastoupená panem XX na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Cena nájmu činí 7.500 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.  
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. ledna 2021. 

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

7) Žádost o snížení nebo prominutí nájemného za NP a nákladů na služby 
spojené s nájmem fitness centra 
Usnesení č. 1369/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 2017-00428 uzavřené dne 25.9.2017, jehož 
předmětem bude vrácení zaplacených paušálních částek za energie v pronajatých 
prostorech v objektu Sportovní haly, Máchova ve Strakonicích (fitness centrum), 
konkrétně paušální částky na el. energii ve výši 1.500 Kč a paušální částky na dodávku 
tepla ve výši 6.189 Kč, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2017-00428 
uzavřené dne 25.9.2017 s městem Strakonice, paní XX, a to za období 10 – 12/2020.  

II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného a úhrady paušálních nákladů na energie 
za nebytové prostory, jedná se o fitness centrum v objektu Sportovní haly, Máchova 
ve Strakonicích, jehož nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2017-00428  
uzavřené dne 25.9.2017 s městem Strakonice paní  XX, a to na období od 1. ledna 
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2021 do doby, než bude možné otevřít pronajaté fitness centrum v objektu Sportovní 
haly, Máchova ve Strakonicích. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

8) Areál letního kina 
Usnesení č. 1370/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
návrh Městského kulturního střediska Strakonice na úpravu lokality Panské zahrady a 
letního kina. 

II. Ukládá 
majetkovému odboru připravit podklady k demolici budovy bez čp/če na pozemku 
parc.č. st. 958 v k.ú. Nové Strakonice a řešit se stavebním úřadem ohlášení odstranění 
stavby. 
 
Usnesení č. 1371/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s demolicí budovy bez čp/če na pozemku parc.č. st. 958 v k.ú. Nové 
Strakonice. 

II. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením této budovy z majetku města.  

 

9) Statický posudek stavebně – technického stavu objektu „Řadových 
garáží a tribuny fotbalového hřiště Na Křemelce, Strakonice, pozemek p.č. 
3272, 3273, 3274, 1224/5, vše v k.ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 1372/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  

I. Revokuje 
usnesení RM č. 1251/2021, bod II. 

II. Revokuje 
usnesení RM č. 1288/2021. 

III. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit kvalifikovaný odhad nákladů na rekonstrukci garáží a 
tribuny na pozemku p.č. st. 3273, p.č. st. 3274 a p.č. 1224/5, vše v k.ú. Strakonice. 
 

Usnesení č. 1373/2021 (32/1b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s demolicí objektu bez čp/če na pozemku p.č. st. 3272 v k.ú. Strakonice, a 
to s ohledem na skutečnosti uvedené ve statickém posudku stavebně – technického 
stavu objektu „Řadových garáží a tribuny fotbalového hřiště Na Křemelce, Strakonice, 
pozemek p.č. st. 3272, st. 3273, st. 3274, 1224/5, vše v k.ú. Strakonice“, který 
vypracoval soudní znalec a autorizovaný inženýr pan XX, a dále vzhledem na to, že 
případná oprava objektu by byla neekonomická.  
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II. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením budovy bez čp/če na pozemku p.č. st. 3272 v k.ú. Strakonice 
z majetku města.  
 

1) Průmyslová zóna Hajská  
Usnesení č. 1374/2021 (32/1c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s  vyhlášením záměru na prodej následující pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice: 

- pozemek parc.č. č. 1112/1 o nové výměře 38.159 m2 (dle GP č. 3953-
200634/2020 po oddělení  části pozemku, která je územním plánem určena pro 
budoucí obchvat (viz. grafická příloha) 

- pozemek parc. č. 1098/2 o nové výměře 7.701 m2, (dle GP č. 3953-200634/2020 
po oddělení  části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí 
obchvat (viz. grafická příloha) 

- pozemek parc. č. 1097/2 o výměře 3.685 m2, (vznikl z pozemku parc.č. 1097, 
dle GP č. 3953-200634/2020 po oddělení  části pozemku, která je územním 
plánem určena pro budoucí obchvat (viz. grafická příloha) 

- pozemku parc. č. 1114/1 o nové výměře 17.084 m2, (dle GP č. 3953-
200634/2020 po oddělení  části pozemku, která je územním plánem určena pro 
budoucí obchvat (viz. grafická příloha) 

- pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2,  
- pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2,  
- pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2, 
- pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2, 

vše v katastrálním území Strakonice, 
- pozemek parc. č. 88/3 o nové výměře 5.057 m2, (dle GP č. 1011-

200634/2020) po oddělení části pozemku, která bude ponechána ve vlastnictví 
města na vybudování komunikace, pruh po hranici s pozemkem 88/2  v kat. 
území Přední Ptákovice, viz. grafická příloha)      

v katastrálním území Přední Ptákovice.   

Záměr na prodej bude uveřejněn po dobu cca 2 měsíců.    
Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, po částech, ovšem za podmínky 
vzniku funkčně logicky ucelených celků. 
 

2) Žádost o výmaz předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění k pozemku 
v zahrádkářské kolonii u Blatského rybníka  
Usnesení č. 1375/2021 (32/1c) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s výmazem předkupního práva  k pozemku p.č. 44/138  o výměře 553 m2 
v k.ú. Nové Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětného potvrzení. 
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2. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 1 – 3 
Usnesení č. 1376/2021 (32/2) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
RO č. 1 ve výši  1.612.707,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou 
organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166, na realizaci projektu v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl 
ESF 85 %. 
Rozpočtová skladba výdaje 1321 - 3113 – 5336 ÚZ 33063, NZ 1031,1035 
 příjmy 1321 - 0000 – 5336 ÚZ 33063, NZ 1031,1035 

 

II. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 2 -  převod finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021 

    Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2021 o částku  54.935.000 Kč na úhradu 
výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2020, ale jejich použití nebylo v roce 
2020 uskutečněno a převádí se do roku 2021: 

 

č.ř. org. odd.§ pol. Kč název akce doklad  důvod převodu 

1. 291 xxxx xxxx 16 000 studie, projekty SML 2016-410  územní studie "Podskalí" 

2. 291 xxxx xxxx 33 000 studie, projekty SML 2020-217 
příprava rekonstrukce západní 
části Velkého náměstí 

3. 290 xxxx xxxx 287 000 územní plán SML 2017-205 změn územního plánu č. 5 

4. 294 3xxx xxxx 34 000 městský mobiliář obj. č. 8/20/2 pořízení odpadkových košů 

5. 294 3xxx xxxx 103 000 městský mobiliář obj. č. 7/20/2 pořízení laviček 

6. 296 xxxx xxxx 51 000 žádosti o dotace obj. č. 17/19/2 
studie přírodní zahrady MŠ A.B. 
Svojsíka 

7. 297 3412 5166 165 000 studie-sportoviště obj. č. 1/20/2 studie skatepark Křemelka 

8. 292 xxxx 6123 1 900 000 vozidle - MěÚSS 
Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

obnova vozového parku MěÚSS 
Strakonice - pořízení 3 vozidel 

9. 717 33xx 5xxx 152 000 kapličky 
usn.RM 
1272/2021, 
13.01.2021 

oprava kapličky sv. Petra na 
Podskalí (požádáno o dotaci) 

10. 724 2310 xxxx 1 000 000 
ÚV Hajská - jímání 
vody - regenerace 

VŘ 6.10.2020 
akce byla z důvodu Covid-19 
přesunuta do r. 2021 

11. 726 2310 xxxx 130 000 
ÚV Pracejovice - 
jímání 

SOD č. 2020-350 
nutná údržba zeleně po dobu 
pěti let po dokončení stavby 

12. 745 xxxx xxxx 1 000 000 ul. Švandy dudáka SOD č. 2020-451 

dokončení  akce "Rekonstrukce 
konce ulice Švandy dudáka", 
převod z položky komunikace, 
chodníky 

13. 737 xxxx xxxx 5 000 000 
bezbariérová trasa 
Rybniční-Dům kultury 

SOD č. 2020-450 

dokončení  akce "Bezbariérová 
trasa  DPS - kulturní dům", 
převod z položky komunikace, 
chodníky 
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14. 737 xxxx xxxx 27 813 000 
bezbariérová trasa 
Rybniční-Dům kultury 

SOD č. 2020-450 
dokončení  akce "Bezbariérová 
trasa  DPS - kulturní dům" 

15. 733 xxxx xxxx 516 000 silnice 1/22 (obchvat) SOD č. 2017-71 
dokončení stavby-údržba 
zeleně 

16. 734 2219 xxxx 200 000 cyklostezky obj. č. 1/21/7 
stavební úpravy cyklostezky 
okolo restaurace Zavadilka 

17. 739 2219 xxxx 4 991 000 lávka na Podskalí VŘ  (opakováno) 
oprava lávky přes rameno řeky 
Otavy, realizace v roce 2021 

18. 740 xxxx xxxx 3 004 000 komunikace Hajská SOD č. 2020-183 dokončení akce-společně s SÚS 

19. 749 2219 xxxx 1 000 000 sídliště - regenerace SOD č. 2019-107 
PD na regeneraci sídliště 
Šumavská 

20. 746 xxxx xxxx 462 000 komunikace Volyňská   
dofinancování PD v návaznosti 
na posouzení kapacity 
kanalizačního sběrače Volyňská 

21. 75x xxxx xxxx 1 600 000 sportovní zařízení   
financování nutných oprav a 
rekonstrukcí sportovních 
zařízení v majetku města 

22. 770 3613 xxxx 2 000 000 Maják-oprava střechy RM 962/2020 
realizace v r. 2021 (prodloužení 
projektové přípravy) 

23. 772 xxxx xxxx 451 000 objekt Na Ostrově   
rekonstrukce elektroinstalace 
objektu č.p. 1415 Na Ostrově - 
realizace v r. 2021 

24. 773 4350 xxxx 1 000 000 
DS Lidická - oprava 
střechy 

obj. č. 146/20/7 dokončení akce v r. 2021 

25. 781 xxxx xxxx 362 000 právní služby 
SML 2015-312, 
SML 2017-102, 
SML 2017-103 

výdaje na právní služby (ZŠ 
Povážská, Revitalizace strak. 
hradu, Stavební úpravy Velké 
náměstí č.p. 1,2,270  

26. 796 xxxx xxxx 700 000 VO Na Křemelce SOD 2020-162 

VO - cyklostezka v úseku "Most 
Ellerova - klubovna skautů Na 
Křemelce" - došlo k posunu 
realizace 

27. 603 4349 5492 965 000 dary 
usn.ZM 702/2018 - 
RO č. 5  

přesun nevyčerpané prostředků 
na poskytnutí darů v tíživých 
životních situací 

 
RO č. 3  ve výši 2.165.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na poskytnutí dotace spolku FK Junior Strakonice z.s., IČ 
22890947, se sídlem Na Křemelce 304, 386 01  Strakonice, a to na  rekonstrukci hřiště 
Na Křemelce ve Strakonicích. Na projekt spolek žádá o dotaci Národní sportovní 
agenturu ve výši  cca 5.053 tis. Kč, což představuje 70 % celkových nákladů. Celkové 
předpokládané náklady projektu činí cca 7.219 tis Kč. Požadovaná částka na 
spolufinancování městem představuje 30 % nákladů z ceny díla. Dotace bude spolku 
poskytnuta za předpokladu získání dotace na realizaci projektu z NSA. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 600 - 3429 – xxxx  
 financování 8115  
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 Úprava výdajové části rozpočtu města v souvislosti s organizační 
změnou struktury MěÚ Strakonice 

Usnesení č. 1377/2021 (32/2) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
schválit s účinností od 01.04.2021 v souvislosti s organizační změnou struktury MěÚ 
Strakonice přeřazení rozpočtovaných výdajů takto:  

a) ze stávajícího odboru informatiky a provozu, oddělení správní na odbor vnitřních 

věcí, oddělení správní  

b) ze stávajícího odboru informatiky a provozu, prostředky na „informatiku“ na 

odbor školství 

a to ve výši zůstatků rozpočtovaných prostředků k 31.03.2021. Závazné ukazatele 
výdajů rozpočtu včetně členění dle rozpočtové sazby zůstanou zachovány v souladu se 
schváleným rozpočtem a jen organizačně budou navázány na jiné odbory a na 
schvalovací postupy jiných pracovníků. 
 

 OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 1/2020 o místním poplatku z 
pobytu 

Usnesení č. 1378/2021 (32/2) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 2/2021,  kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu ze dne 26.02.2020. 
 

 Zřizovací listiny mateřských škol  
Usnesení č. 1379/2021 (32/2) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
schválit zřizovací listiny samostatných právních subjektů 

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 

 Mateřská škola Holečkova Strakonice 

 Mateřská škola Spojařů Strakonice 

 Mateřská škola Školní Strakonice 

II. Doporučuje ZM  
schválit rozdělení veškerého majetku, práv a závazků stávající příspěvkové organizace 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 tak, že této příspěvkové organizaci připadne 
majetek, který využívá a práva a závazky, jež vyplývají z výkonu činnosti mateřské 
školy. Na nově vzniklé příspěvkové organizace přejde majetek, který využívají a práva 
a závazky, jež vyplývají z výkonu činností těchto mateřských škol (dříve pracovišť MŠ 
Strakonice, Lidická 625).  
 
3. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.1.2021 do 
31.1.2021 

Usnesení č. 1380/2021 (32/3) 
Rada města po projednání  
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I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1.1.2021 do 31.1.2021 

 
 Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 

18.1.2021 

Usnesení č. 1381/2021 (32/3) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 18.1.2021 

II. Ukládá 
odboru rozvoje, architektovi města, zajistit realizaci dvou grilovacích míst včetně 
nezbytného mobiliáře v kempu na Podskalí a na Podskalí 

III. Ukládá 
odboru rozvoje, architektovi města, zpracovat návrh provozního řádu veřejného 
grilovacího místa a předložit na jednání Komise pro rozvoj města a podnikání 

IV. Ukládá 
odboru majetkovému zadat zpracování projektové dokumentace typového projektu 
toalet v blízkosti parkoviště u pivovaru 
 

4. Sociální odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká. 

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

Usnesení č. 1382/2021 (32/4) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Prevent ve výši 340.000 Kč, v předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Prevent ve výši 340.000 Kč  

 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 1383/2021 (32/4) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 180.000 Kč, 
v  předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 
180.000 Kč  
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 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.  

Usnesení č. 1384/2021 (32/4) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s  uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Poradna pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 
Záboří 83  na sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 250.000 Kč, 
v  předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradna pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s., Záboří 83 Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální 
službu odborné sociální poradenství ve výši 250.000 Kč 
 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
Usnesení č. 1385/2021 (32/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, 
z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem 
ve výši 50.000 Kč, v předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při 
strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice ve výši 50.000 Kč  
 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
Usnesení č. 1386/2021 (32/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, 
z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem 
ve výši 50.000 Kč, v předloženém znění 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při 
strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice ve výši 50.000 Kč 
 

 Zápis z 1.jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 1387/2021 (32/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 1388/2021 (32/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 38,67 m2 panu 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 29,57 m2, přičemž k částce bude přičteno 
276,- Kč (zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku v č.p. ul. 
Rybniční, Strakonice I, činí 1.796,-Kč.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 1389/2021 (32/4) 
Rada města po projednání 
I. Ruší 
usnesení rady města ze dne 30.9.2020 č. 342/2020 
II. Nesouhlasí 
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 33,02 m2 panu 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 v č. p. ul. Rybniční, Strakonice I, činí 
1.836,-Kč.   
 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 1390/2021 (32/4) 
Rada města po projednání 

I. Ruší 
usnesení rady města ze dne 9.12.2020 č. 1203/2020 

II. 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 v č. p. ul. Rybniční, Strakonice I, činí 1.836,-
Kč.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
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5. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak 
společných prostorů domů, tak i bytů za rok 2020 

Usnesení č. 1391/2021 (32/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí a to jak společných prostorů 
domů, tak i bytů za rok 2020 

II. Bere na vědomí  
hospodářský výsledek bytového fondu města Strakonice ve výši 11 996 613,08 Kč za 
rok 2020 
 

 Doplatek nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2020 
Usnesení č. 1392/2021 (32/5a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s navýšením nájemného z vodohospodářské infrastruktury za rok 2020 o 

doplatek ve výši 1 800 tis. Kč bez DPH. 
 

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

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské 
školy v MŠ Strakonice, Lidická 625  

Usnesení č. 1393/2021 (32/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy pro školní r. 2020/2021 
v MŠ Strakonice, Lidická 625 ve 3. třídě na 27 dětí a v 1., ve 2. a ve 4. třídě na 28 dětí 
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy 
a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu za období prosinec 
2020 – leden 2021 

Usnesení č. 1394/2021 (32/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1. 
12. 2020 – 31. 1. 2021.  
 
7. OIP 

 Uzavření nových Dodatků č. 1/2021 ke smlouvám o sběru, odvozu a 
likvidaci směsného komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 
mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., 
Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, vzhledem k navýšení 
ceny svozu odpadu. 

Usnesení č. 1395/2021 (32/7) 
Rada města po projednání 
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I. Ruší 
unesení RM č. 5863/2019 ze dne 6.2.2019 

II. Bere na vědomí 
nové ceny za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1.1.2021 

III. Pověřuje 
starostu podpisem nových Dodatků č. 1/2021 pro město Strakonice: kancelářské 
budovy MěÚ Strakonice (1771), Městskou policii Strakonice (1698) a Sbor 
dobrovolných hasičů (1500). 
 

 Objednávky OIP za leden 2021 
Usnesení č. 1396/2021 (32/7) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru informatiky a provozu za leden 2021 
 

 Uzavření dodatku č.4 smlouvy o poskytnutí a údržbě software 
s firmou FLUX, spol. s r.o. 

Usnesení č. 1397/2021 (32/7a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č.4 ke Smlouvě o poskytnutí a údržbě softwaru ze dne 
20.10.2009 se společností Flux, spol s r.o., Musílkova 167/13, 150 00  Praha 5, IČO: 
16979613, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o pořízení modulu 
Stravenkový paušál, celková cena činí 74 166,95 Kč s DPH za rok. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku. 

 
8. ŽP 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2021 o provedení 
speciální ochranné deratizace 

Usnesení č. 1398/2021 (32/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 1/2021, o provedení speciální 
ochranné deratizace, která se vydává na základě zvýšeného výskytu hlodavců na území 
města Strakonice. 
 

 Objednávky OŽP za leden 2021 
Usnesení č. 1399/2021 (32/8) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru životního prostředí za leden 2021. 
 

9. MěÚSS Strakonice 

 Přijetí daru 
Usnesení č. 1400/2021 (32/9) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

od firmy DURA Automotive CZ, k. s. 
se sídlem Riegrova 495, 388 18  Blatná 
IČO: 61173151 
DIČ: CZ 61173151 
věcný dar v celkové hodnotě 10.491,-- Kč včetně DPH, a to: 
3x tablet Lenovo TAB M8, 2GB/32GB, LTE 

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

10. Starosta 

 Žádost o úhradu 1 ks parkové betonové lavičky 
Usnesení č. 1401/2021 (32/10) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím daru panu XX na pořízení 1 ks parkové betonové lavičky ve výši 3.355 
Kč za účelem zpříjemnění pobytu v parkovém prostoru na parc. č. 127/1 a 127/2 v k.ú. 
Nebřehovice. 

II. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem městem Strakonice, se sídlem Velké 
náměstí 2, 386 21  Strakonice, IČ: 00251810 a obdarovaným panem XX, jejímž 
předmětem je finanční dar ve výši 3.355 Kč, který je určený na  pořízení  1 ks parkové 
betonové lavičky za účelem zpříjemnění pobytu v parkovém prostoru na parc. č. 127/1 
a 127/2 v k.ú. Nebřehovice. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
11. MěKS Strakonice 

 Úprava letního kina Strakonice – taneční parket 
Usnesení č. 1402/2021 (32/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ Vytvoření 
tanečního parketu v areálu letního kina Strakonice“ zhotoviteli panu XX za celkovou 
cenu díla 599.557 Kč včetně DPH.  
II. Ukládá 
řediteli MěKS Strakonice činit veškeré úkony související se zadáním a realizací výše 
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
12. Dopis – zřízení útulku pro opuštěné kočky 
Usnesení č. 1403/2021 (32/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis od paní XX ve věci zřízení útulku pro nalezené a opuštěné kočky v Purkraticích, 
v objektu města Písek. 
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Jednání rady města ukončil starosta v 18,30 hodin. 
 
 
Datum pořízení zápisu: 10.02.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                      Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


