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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 35. schůze Rady města Strakonice 

konané 17. března 2021 distančním způsobem (formou telekonference) 
___________________________________________________________ 
Přítomni:   7 členů RM 

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

 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 1451/2021 – 1464/2021 

2. Útvar interního auditu 
 Dodatek č. 18 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné 

služby na území města Strakonice, uzavřený se společností ČSAD STTRANS a.s., 
Strakonice  
                                                                               Usnesení č. 1465/2021 

 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy za rok 2020 
                                                                               Usnesení č. 1466/2021 

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o úhradě ztráty na linkách PAD (příměstská 
automobilová doprava) – ČSAD  STTRANS a.s., Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1467/2021 

3. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II – pořízení 
technického vybavení“ 
                                                                               Usnesení č. 1468/2021 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II – pořízení 
nábytku“ 
                                                                               Usnesení č. 1469/2021 

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

 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem 
„Šablony III“ v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III 
                                                                               Usnesení č. 1470/2021 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávky 
vybavení pro ZŠ FLČ Strakonice“ 
                                                                               Usnesení č. 1471/2021 
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5. Finanční odbor 

 Schválení účetní závěrky PO za rok 2020 
                                                                               Usnesení č. 1472/2021 

 Finanční vypořádání PO za rok 2020 
                                                                               Usnesení č. 1473/2021 

 Odpisové plány PO 
                                                                               Usnesení č. 1474/2021 

 Rozpočtová opatření č. 8 – 9 
                                                                               Usnesení č. 1475/2021 

 Smlouva o zprostředkování Benefitů 
                                                                               Usnesení č. 1476/2021 

6. Odbor rozvoje 
 Pořízení Územní studie NS 4 

                                                                               Usnesení č. 1477/2021 

 Skatepark na Křemelce – představení studie a podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1478/2021 

 Projekt „Rekonstrukce zázemí stávajícího krytého plaveckého stadionu ve 
Strakonicích“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice   
                                                                               Usnesení č. 1479/2021 

7. Tajemnice 

 Organizační řád Městského úřadu Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1480/2021 

8. Starosta 
 Reakce RM z pozice zástupce občanů na vleklou topnou krizi na sídlišti 

Šumavská 
                                                                               Usnesení č. 1481/2021 

 Aktualizace energetické koncepce města Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1482/2021 

 Objednávka supervizora pro MěÚSS 
                                                                               Usnesení č. 1483/2021 

9. ŽP 
 Provedení speciální ochranné deratizace na území města Strakonice 

                                                                               Usnesení č. 1484/2021 
 
 
 
 
35. schůze Rady města Strakonice byla zahájena ve 14:30 hodin formou 
telekonference za účasti všech sedmi členů RM. Úvodem byl projednán a odsouhlasen 
předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Projekt „Plavecký stadion 
Strakonice – náprava havarijního stavu stávajících ochozů – stropní 
konstrukce na úrovni + 0,00“ 
Usnesení č. 1451/2021 (35/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 16.02.2021) provedeného 
komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na služby: dodavatele 
stavebních prací na akci „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu 
stávajících ochozů – stropní konstrukce na úrovni + 0,00“. Nejvýhodnější nabídka 
byla podána uchazečem XX, IČ: 74723308, za celkovou cenu díla 798.500,00 Kč. 
Uchazeč není plátcem DPH. Termín pro dokončení projektových prací (vypracování 
PDPS a vyřízení pravomocného  stavebního povolení) je do 40 týdnů od podpisu 
SOD. 
  
Pořadí firem:                 cena bez DPH       cena včetně DPH 
1. XX 

IČ: 74723308 798.500,00 Kč 798.500,00 Kč 

 
2. XX 

IČ: 10314326 708.590,00 Kč 857.394,00 Kč 

  
  

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem XX, IČ: 74723308, na realizaci VZ malého 
rozsahu na služby: Projekt „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu 
stávajících ochozů – stropní konstrukce na úrovni + 0,00“ za celkovou cenu díla 
798.500,00 Kč. Uchazeč není plátcem DPH. Termín pro dokončení projektových prací 
(vypracování PDPS a vyřízení pravomocného  stavebního povolení) je do 40 týdnů od 
podpisu SOD. 

III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 

2) Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na výběr dodavatele VZ: 
„Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení 
bazénové haly“ 
Usnesení č. 1452/2021 (35/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., na 
dodavatele veřejné zakázky: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního 
stavu zastřešení bazénové haly“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností 
PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743, za 
celkovou cenu díla 14.914.914,00 Kč bez DPH, tj. 18.047.046,00 Kč vč. DPH. Termín 
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předání a převzetí staveniště je do 17.05.2021, termín pro dokončení díla (předání a 
převzetí díla) je do 15.09.2021. 
 
Pořadí firem:          cena bez DPH  cena včetně DPH 
1. PRIMA, akciová společnost, 

Raisova 1004, 386 01 Strakonice 

IČ: 47239743 14.914.914,00 Kč 18.047.046,00 Kč 

2. PROTOM STRAKONICE s.r.o., 

Písecká 290, 386 01 Strakonice 

IČ: 43841252 17.900.769,00 Kč 21.659.930,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 
386 01 Strakonice, IČ: 47239743, na realizaci VZ „Plavecký stadion Strakonice – 
náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ za celkovou cenu díla 
14.914.914,00 Kč bez DPH, tj. 18.047.046,00 Kč vč. DPH. Termín předání a převzetí 
staveniště je do 17.05.2021, termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla) je do 
15.09.2021. 

III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 

3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku                
v majetku města Strakonice p.č. 1269/1 v  k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 1453/2021 (35/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy RO a ZP v obci Dražejov na p.č. st. 
1269/113“ s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. 1269/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

 Přechod asfaltové cyklotrasy bude proveden bezvýkopovou technologií bez 
narušení povrchu cyklotrasy.  

 Pokud nebude výše uvedený postup možný, bude rýha v asfaltové cyklotrase 
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 
cyklotrasy a v délce cca 10 m. 

 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: 
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Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené 
lhůty nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. 
Výše smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním 
vad. 

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

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

4) Kooperativa, Vienna Insurance group, a.s., IČ. 47116617, se sídlem 
Praha 8, Pobřežní 665/21 – uzavření pojistné smlouvy  (pojištění sedadel 
ve vozidlech v majetku města Strakonice)  
Usnesení č. 1454/2021 (35/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy mezi městem Strakonice a pojišťovnou Kooperativa, 
Vienna Insurance group, a.s., IČ. 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 
jejímž předmětem je pojištění sedadel ve vozidlech v majetku města Strakonice. 
Pojištění bude sjednáno na dobu neurčitou a výše pojistného činí 69 Kč za jedno 
sedadlo. Jedná se o pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro případ 
trvalých následků úrazu s progresívním plněním (až do výše čtyřnásobku), pojištění 
pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem s pojistným plněním ve formě 
procentního podílu z pojistné částky a pojištění pro případ pobytu v nemocnici pouze 
následkem úrazu.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

5) Centrum aukcí.cz s.r.o. , Luční 568/1, Hradec Králové – nabídka 
pozemků p.č. 69/3 a p. č. 69/4, vše v k.ú. Nové Strakonice, formou 
elektronické aukce  
Usnesení č. 1455/2021 (35/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
nabídku společnosti Centrum aukcí.cz s.r.o., a to pozemků p.č. 69/3 o výměře 4.799 
m2 a p.č. 69/4 o výměře 4.874 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, formou elektronické 
aukce konané dne 6.4.2021. 
 

6) Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2021 
Usnesení č. 1456/2021 (35/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za únor 2021. 
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1) ZŠ Povážská – mezitímní rozsudek  
Usnesení č. 1457/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
nepodat odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 13 Cm 
793/2015-776 ze dne 3.2.2021 ve věci nároku na slevu z ceny díla z důvodu vad díla 
ZŠ Povážská ve Strakonicích. 
 

2) Žádost o snížení nebo prominutí nájemného za NP a nákladů na služby 
spojené s nájmem fitness centra 
Usnesení č. 1458/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 2017-00428 uzavřené dne 25.9.2017, jehož 
předmětem je prominutí nájemného a úhrady paušálních nákladů na energie za 
nebytové prostory, a to fitness centra v objektu Sportovní haly, Máchova ve 
Strakonicích, na pozemku p.č. st. 1903 v k.ú. Strakonice, 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 2021 do doby, než bude možné otevřít pronajaté 
fitness centrum v objektu Sportovní haly, Máchova ve Strakonicích. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
 

3) Žádost o prominutí nájemného z nebytového prostoru ve Sportovní hale, 
Máchova, Strakonice - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1459/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za nebytové prostory (rámování 
obrazu) v provozovně Sportovní hala, Máchova, Strakonice, na pozemku p.č. st. 1903 
v k.ú. Strakonice, z důvodu přerušení provozu v  této  provozovně, jehož nájemcem 
je na základě nájemní smlouvy č. 99-015 pan XX, a to na  období od 1. ledna 2021 
do doby, než bude možné otevřít pronajatý nebytový prostor v provozovně Máchova, 
Strakonice. 
 

4) Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o. , IČ: 26061741, Zámek 1, , Strakonice - 
žádost o prominutí nájemného z nebytového prostoru č.p. 58,  ul. U Sv. 
Markéty, Strakonice - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1460/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za nebytové prostory v objektu na 
pozemku p.č. st. 157 v k.ú. Strakonice, č.p. 58, ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích, 
jehož nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 07-457 společnost Společnost 
Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o., IČ: 26061741, se sídlem Zámek 1, Strakonice, a to 
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na období jednoho roku  od 1. ledna 2021 do 31.12.2021, a to z důvodu nemožnosti 
realizovat prodej zájezdů v r. 2021 (nezájem ze strany klientů).  
 

5) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Městský ústav 
sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice a výpůjčka majetku pro MÚSS  
Usnesení č. 1461/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Městský ústav sociálních služeb, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice, jejímž 
předmětem je výpůjčka 2 osobních vozidel,  Citroenu Berlingo - reg. značka 9 C2 
2534  a Citroenu Berlingo - reg. značka 9 C2 2562, na dobu určitou, a to o od 
18.3.2021 do 1.5.2021.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

Usnesení č. 1462/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s předáním níže uvedeného movitého majetku města Strakonice v celkové 
pořizovací hodnotě 901.934 Kč včetně DPH do správy příspěvkové organizace 
Městský ústav sociálních služeb: 

 Citroen Berlingo  -  reg. značka 9 C2 2534, r. pořízení 2021  

 Citroen Berlingo  -  reg. značka 9 C2 2562, r. pořízení 2021  
 

6) ZNAKON, a.s., čp. 44, Sousedovice, IČ 260 18 055, DIČ CZ26018055 – 
žádost o pronájem pozemků pro potřeby zřízení staveniště  
Usnesení č. 1463/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení RM č. 1339/2021.  

II. 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 30 000 Kč + aktuální sazba DPH.  
Nájemce se zavazuje vybudovat dočasnou komunikaci v šíři 6 m z ulice U Sv. Markéty 
pro obslužnost parkoviště na pozemku p.č. 80 v k.ú. Strakonice, a to položením ŽB 
panelů na upravený terén pozemku p.č. 147/1, případně pozemku p.č. 1339/1, vše 
v k.ú. Strakonice, podél stávající vjezdu na parkoviště. Přesný rozsah úpravy 
pozemků bude odsouhlasen investičním technikem města Strakonice a zástupcem 
odboru dopravy MěÚ Strakonice. Současně, a to s ohledem na zásah do veřejné 



Stránka 8 (celkem 18) 
 

zeleně, bude řešení úpravy předmětných pozemků odsouhlaseno zástupcem odboru 
životního prostředí MěÚ 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.  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
7) Papír - speciál, PHP s.r.o., U Sv. Markéty 58, Strakonice - žádost                      
o prominutí nájemného z nebytového prostoru v č.p. 58, ulice U Sv. Markéty, 
Strakonice - vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1464/2021 (35/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za nebytové prostory v objektu na 
pozemku p.č. st. 157 v k.ú. Strakonice,  č.p. 58, ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích 
(prodejna Papír - speciál) z důvodu přerušení provozu v  této provozovně, jehož 
nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 03-456 společnost Papír-Speciál, PHP 
s.r.o. , a to na  období od 1. ledna 2021 do doby, než bude možné otevřít pronajatý 
nebytový prostor v  objektu v č.p. 58, ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích (prodejna 
Papír - speciál). 
 
2. Útvar interního auditu 

 Dodatek č. 18 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako 
veřejné služby na území města Strakonice, uzavřený se společností 
ČSAD STTRANS a.s., Strakonice 

Usnesení č. 1465/2021 (35/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předpokládanou ztrátu pro rok 2021 ve výši 9 006 271,00 Kč za předpokladu ujetí 
219 544 km pro potřeby města Strakonice, tj. 750 523,00 Kč/měsíc a cenu přepravního 
výkonu pro rok 2021 ve výši 41,51 Kč/km. 

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 18 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako 
veřejné služby na území města Strakonice mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 01 Strakonice, IČ 00251810 a ČSAD STTRANS a.s., Strakonice, U Nádraží 984, 
386 13  Strakonice, IČ 25198688. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 18 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní 
dopravy, jako veřejné služby na území města Strakonice v předloženém znění. 
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 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy jako 
veřejné služby na území města Strakonice za rok 2020 

Usnesení č. 1466/2021 (35/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přeplatek z provozu MHD Strakonice ve výši 58 578,- Kč. 

II. Souhlasí 
s poskytnutím přeplatku ve výši 58 578,- Kč na účet města Strakonice nejpozději do 
30.04.2021. 
 

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o úhradě ztráty na linkách PAD (příměstská 
automobilová doprava) – ČSAD STTRANS a.s., Strakonice 

Usnesení č. 1467/2021 (35/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o úhradě ztráty na linkách PAD – ČSAD STTRANS 
a.s., Strakonice mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01  Strakonice, 
IČ 00251810 a ČSAD STTRANS a.s., Strakonice, U Nádraží 984, 386 13  Strakonice, 
IČ 25198688. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o úhradě ztráty na linkách PAD – 
ČSAD STTRANS a.s., Strakonice v předloženém znění. 
 

3. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 
Dukelská II – pořízení technického vybavení“ 

Usnesení č. 1468/2021 (35/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II – pořízení 
technického vybavení“. 

II. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II – pořízení 
technického vybavení“ těmto firmám: 
Unismini – služby, spol. s. r. o. 

Heydukova 349 

386 01 Strakonice 

IČ: 62418742 

BOXED, s.r.o.  
Jenečská 1304, 273 51 Unhošť 
IČ: 27243842  
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Consulta Bürotechnik s.r.o. 
Cukrovarská 519/20 
68201 Vyškov 
IČ: 25327101 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Libuše Řeřábková 
2. XX  
3. XX 
4. XX  
5. XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Miluše Vacková 
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. XX 

IV. Ukládá 
řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 
Dukelská II – pořízení nábytku“ 

Usnesení č. 1469/2021 (35/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II – pořízení 
nábytku“. 

II. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II – pořízení nábytku“ 
těmto firmám: 
Insgraf s.r.o. 
Ostravská 555/24 
737 01 Český Těšín 
IČ: 26836475 
KXN CZ, s.r.o.  
Říčařova 611/30 
503 01 Hradec Králové 
IČ: 28784111 
Consulta Bürotechnik s.r.o. 
Cukrovarská 519/20 
68201 Vyškov 

tel:555
tel:737
tel:26836475
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IČ: 25327101 
MULTIP Moravia s.r.o. 
Palackého 1135/27 
741 01 Nový Jičín 
IČ: 16 62 79 71 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Libuše Řeřábková 
2. XX  
3. XX 
4. XX  
5. XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Miluše Vacková 
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. XX 

IV. Ukládá 
řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 
4. Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

 Projekt Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  
„Šablony III“ – souhlas s podáním žádosti o dotaci 

Usnesení č. 1470/2021 (35/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „Šablony III“ v rámci výzvy 

MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a 

ZŠ III. 

 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodávky vybavení pro ZŠ FLČ Strakonice“   

Usnesení č. 1471/2021 (35/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávky 

vybavení pro ZŠ FLČ Strakonice“. 

II. Souhlasí 
s odesláním výzvy – zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu  „Dodávky vybavení pro ZŠ FLČ Strakonice“ těmto firmám: 
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1. PWR computers a.s., 28. října 212/227, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 

48394246 

2. DellFi Distribution s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 24814466 

3. Certero IT Solutions s.r.o., Hlohová 306/2, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČ 01752499 

4. Orion Computer s.r.o., Rovná 45, 386 01 Strakonice, IČ 26042223  

III. Jmenuje  

členy hodnoticí komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Libuše Řeřábková  

2. XX 

3. XX 

4. XX 

5. XX  

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Miluše Vacková 

2. XX 

3. XX 

4. XX 

5. XX 

IV. Ukládá 
řediteli Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 zajistit plnění 
veškerých úkonů při zadání této zakázky, včetně zveřejnění výzvy na webových 
stránkách školy po dobu nejméně 5 pracovních dní. 

V. Pověřuje 
ředitele Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 podepisováním 
veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné zakázky. 
 
5. Finanční odbor 

 Schválení účetní závěrky PO za rok 2020 
Usnesení č. 1472/2021 (35/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2020:  

- Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
- Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 
- Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
- Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 
- Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 
- Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
- Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
- Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
- Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
- Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 
- Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 
- Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 
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II. Sepisuje 
protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2020  dle § 11 
vyhlášky 220/2013 Sb. 
 

 Finanční vypořádání PO za rok 2020 
Usnesení č. 1473/2021 (35/5) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
 finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice za rok 2020 
dle předloženého návrhu. 

II. Schvaluje 
 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2020 a jejich  

převedení do rezervních fondů organizací   
 vratku nevyčerpaných účelově určených prostředků (příspěvku s vyúčtováním) 

příspěvkových organizací za rok 2020 do  rozpočtu  zřizovatele  
 

Příspěvková organizace 
Výsledek 

hospodaření 
roku 2020 

Převod VH  
do rezervního 

fondu 
organizace 

Vratka zřizovateli                      
(část příspěvku s 

vyúčtováním) 

energie + 
odpisy+ 

nájmy, služby 

výpadek 
tržeb            

v období 
pandemie 

MŠ Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 0,00 0,00 42 336,00   

MŠ Strakonice, Lidická 625 151 544,07 151 544,07 327 308,00   

MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 65 487,03 65 487,03 131 713,58   

MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 21 654,71 21 654,71 169 335,00   

MŠ Strakonice, Šumavská 264 0,00 0,00 82 507,00   

ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 
1280  

12 861,98 12 861,98 510 030,57   

ZŠ Strakonice, Dukelská 166 140 569,45 140 569,45 864 012,00   

ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 206 369,75 206 369,75 473 674,69   

ZŠ Povážská Strakonice 28 165,68 28 165,68 661 147,00   

MěKS Strakonice 2 178 945,34 2 178 945,34 165 637,11   

MěÚSS Strakonice 270 523,31 270 523,31 0,00   

STARZ Strakonice 223 268,02 223 268,02 389 771,00 385 000,00 

Šmidingerova  knihovna Strakonice 226 874,09 226 874,09 0,00   

Celkem 3 526 263,43 3 526 263,43 3 817 471,95 385 000,00 
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 Odpisové plány PO 
Usnesení č. 1474/2021 (35/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2021 dle předloženého návrhu: 

- Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
- Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 
- Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 
- Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 
- Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 
- Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
- Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
- Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
- Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
- Městské kulturní středisko Strakonice, Mírová ul. 831 
- Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512 
- Šmidingerova knihovna Strakonice, Zámek 1 

 

 Rozpočtová opatření č. 8 - 9 
Usnesení č. 1475/2021 (35/5) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 8  ve výši  563.000,00 Kč 
Dotace ze SR na neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu „Strakonice – asistent 
prevence kriminality“. Finanční prostředky budou použity zejména na mzdové výdaje 
dvou asistentů prevence kriminality, vstupní a průběžná školení, školení mentora a 
lektorné. 

Rozpočtová 
skladba 

příjmy 1 – 0000 - 4116 ÚZ  14 032 

 výdaje 1 – 5311 – 5xxx     ÚZ  14 032 
RO  č. 9  ve výši  160.000 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí na kácení dřevin, bezpečnostní, 
zdravotní a redukční řezy dřevin v nově vzniklém areálu Panské zahrady, a to zejména 
z důvodu zajištění bezpečnosti. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 

Rozpočtová 
skladba 

výdaje 400 – 3745 - 5169  

 financování 8115  
 

 Smlouva o zprostředkování Benefitů 
Usnesení č. 1476/2021 (35/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zprostředkování Benefitů včetně Smlouvy o zpracování 
osobních údajů a Ceníku mezi společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem 
Praha 5 – Smíchov, Radlická 2, 150 00  Praha, IČ: 61860476 a klientem městem 
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Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, IČ: 00251810, jejichž předmětem je 
zprostředkování nepeněžních plnění zaměstnancům města Strakonice. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o zprostředkování Benefitů, Smlouvy o zpracování 
osobních údajů a Ceníku v předloženém znění. 
 

6. Odbor rozvoje 

 Pořízení Územní studie NS 4 
Usnesení č. 1477/2021 (35/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s pořízením Územní studie NS 4 

II. Ukládá 
odboru rozvoje zajistit pořízení Územní studie NS 4 

III. Souhlasí 
s částečnou úhradou nákladů na pořízení Územní studie NS 4 od žadatele o pořízení 
předmětné studie, výše podílu Města Strakonice je stanovena na 32.500 Kč 
 

 Skatepark Na Křemelce – představení studie a podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 1478/2021 (35/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
studii Skatepark Na Křemelce 

II. Souhlasí 
s podáním žádosti o příspěvek do veřejného grantového řízení Oranžový přechod 
Nadace ČEZ na projekt „Skatepark na Křemelce“. 

III. Souhlasí 
v případě získání podpory z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice v letech 2021 a 2022 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Skatepark na Křemelce“. 
 

 Projekt "Rekonstrukce zázemí stávajícího krytého plaveckého 
stadionu ve Strakonicích" – podání žádosti o dotaci a spolufinancování 
projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 1479/2021 (35/6a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury v rámci programu č. 162 52 
Regionální sportovní infrastruktura, výzvy č. 13/2020 Sportovní infrastruktura – 
Investice nad 10 mil. Kč na projekt „Rekonstrukce zázemí stávajícího krytého 
plaveckého stadionu ve Strakonicích“  

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na roky 2021, 2022 na 
předfinancování a spolufinancování projektu „Rekonstrukce zázemí stávajícího krytého 
plaveckého stadionu ve Strakonicích“ 
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7. Tajemnice 

 Organizační řád Městského úřadu Strakonice 
Usnesení č. 1480/2021 (35/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
předložené znění Organizačního řádu Městského úřadu Strakonice (verze 2.6), přičemž 
tento organizační řád nabývá účinnosti dne 01.04.2021. 

II. Ukládá  
všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ seznámit se s novým zněním 
organizačního řádu a tento organizační řád dodržovat. 
 
8. Starosta 

 Reakce RM z pozice zástupce občanů na vleklou topnou krizi na 
sídlišti Šumavská 

Usnesení č. 1481/2021 (35/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
postupnými kroky přispět k výslednému řešení zajištění dodávek tepla občanům na 
sídlišti Šumavská i jinde ve městě také vlastními silami a prostředky města Strakonice 
tak, aby byl zajištěn celkový komfort občanů města v otázce dodávek teplé vody a 
vytápění v dosahu CZT – TST Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města k jednání se státními a dalšími kompetentními orgány, které jsou 
oprávněny dozorovat, řídit či kontrolovat jednání společností Teplárna Strakonice, 
a.s. a Energo Strakonice, s.r.o. při dodávkách tepla občanům města Strakonice. 
 

 Aktualizace energetické koncepce města Strakonice 
Usnesení č. 1482/2021 (35/8) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru MěÚ ve spolupráci s pracovníkem ochrany ovzduší odboru 
životního odboru MěÚ a odborem rozvoje MěÚ neprodleně aktualizovat energetickou 
koncepci města Strakonice.  
 

 Objednávka supervizora pro MěÚSS 
Usnesení č. 1483/2021 (35/8) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zadat odborně způsobilé osobě panu XX, IČO: 490 
09 290, zpracování supervize, jejímž předmětem bude zejména posouzení oblasti 
prevence syndromu vyhoření, motivace pracovníků, vytváření podpory harmonických 
vztahů na pracovišti, rozvoje efektivní komunikace, řešení konfliktních situací, analýza 
přístupu pracovníků ke klientům, řešení aktuálních problémů na pracovišti apod. Do 
individuálních supervizních pohovorů budou zahrnuti i vedoucí pracovníci. Na 
podkladě zjištěných poznatků budou navrhována opatření k řešení zjištěných 
nedostatků, včetně doporučení námětů na vzdělávání pracovníků, doporučení složení 
organizačního schéma organizace apod. 
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O výsledcích této supervize budou informováni členové RM. 
 
9. ŽP 

 Provedení speciální ochranné deratizace na území města Strakonice 
Usnesení č. 1484/2021 (35/9) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
realizaci akce: „Speciální ochranné deratizace na území města Strakonice v k.ú. 
Dražejov u Strakonic, Hajská, Modlešovice, Strakonice, Střela, Nové Strakonice, 
Přední Ptákovice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. XX, IČO: 13065998 
2. ASANA spol. s r. o., č.p. 21, 373 71  Dubičné, IČO: 14498910 
3. Rentokil Initial s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00  Praha 2, IČO: 
27602249 
4. XX, IČO: 12327433 
5. XX, IČO: 65954246 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Speciální ochranné deratizace na území města 
Strakonice v k.ú. Dražejov u Strakonic, Hajská, Modlešovice, Strakonice, Střela, Nové 
Strakonice, Přední Ptákovice“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„speciální ochranné deratizace na území města Strakonice v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, Hajská, Modlešovice, Strakonice, Střela, Nové Strakonice, Přední 
Ptákovice“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Tatiana Šamanková 
3.       člen:  Ing. Petr Zdeněk 
4. člen: Ing. Jaroslav Brůžek 
5. člen: Ing. Petr Šťastný 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: p. Josef Zoch 
2. náhradník: Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník: p. Dušan Kučera 
4. náhradník: Ing. Lucie Klimešová 
5. náhradník: Ing. Miroslav Šobr  

V. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této 
zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucího odboru životního prostředí podepisováním veškerých dokumentů 
souvisejících s administrací této veřejné zakázky. 
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Jednání rady města bylo ukončeno v 15,50 hodin. 
 
 
Datum pořízení zápisu: 17.03.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                    Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


