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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 36. schůze Rady města Strakonice 

konané 31. března 2021 distančním způsobem (formou telekonference) 
___________________________________________________________ 
Přítomni:   6 členů RM 

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

Omluven:   Ing. Oberfalcer - mistostarosta 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 1485/2021 – 1500/2021 

2. Tajemnice 
 Plnění usnesení RM za II. pololetí roku 2020 

                                                                           Usnesení č. 1501/2021  
3. OŠCR 

 Odměny ředitelů MŠ a ZŠ zřizovaných městem Strakonice 
                                                                           Usnesení č. 1502/2021  

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2021  
                                                                           Usnesení č. 1503/2021  

 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Mateřské školy Holečkova Strakonice 
                                                                           Usnesení č. 1504/2021  

 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 
                                                                           Usnesení č. 1505/2021  

 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Mateřské školy Spojařů Strakonice 
                                                                           Usnesení č. 1506/2021  

 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ky Mateřské školy Školní  Strakonice 
                                                                           Usnesení č. 1507/2021  

4. Finanční odbor 
 Rozpočtová opatření č. 10 – 11 

                                                                           Usnesení č. 1508/2021  
5. Místostarosta 

 Úprava výše osobního příplatku ředitelce MěÚSS 
                                                                           Usnesení č. 1509/2021  

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Ceník výkonů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. 2021 
                                                                           Usnesení č. 1510/2021  
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7. MP 

 Stanovení výše nákladů za úschovu rozměrné nalezené věci v bývalém sběrném 
dvoře v ulici Tovární a stanovení výše nákladů za odtah z pozemků města 
Strakonice 

                                                                            Usnesení č. 1511/2021  
8. ŽP 

 Objednávky OŽP za únor 2021 
                                                                           Usnesení č. 1512/2021  

9. Starosta 
 SKI – KLUB Strakonice, z. s. – vyjádření k žádosti o dotaci na projekt „Přírodní 

areál zdraví Habeš“ 
                                                                         Usnesení č. 1513/2021  

 Výstavba útulku pro kočky 
                                                                           Usnesení č. 1514/2021  

 Jmenování Ing. J. Brůžka členem komise pro rozvoj města a podnikání 
                                                                           Usnesení č. 1515/2021  

 Problematika dodávek tepla 
                                                                           Usnesení č. 1516/2021      

 Dopis ŘSD ČR – Další postup při realizaci obchvatu I/4 
                                                                                   Usnesení č. 1517/2021 

 

 
36. schůze Rady města Strakonice byla zahájena ve 14:30 hodin formou 
telekonference za účasti šesti členů RM. Úvodem byl projednán a odsouhlasen  
předložený návrh programu jednání. 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
1) Pronájem prodejního gastro stánku na tržnici u kostela Svaté Markéty – 
revokace usnesení 
Usnesení č. 1485/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení RM číslo 1426/2021 ze dne 3. března 2021. 

II. Souhlasí  
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prodejního gastro stánku, včetně 
pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice 
o velikosti cca 20 m2.  
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, IČ  02687666, za účelem zřízení bistra 
– rychlého občerstvení s důrazem na regionální potraviny, za cenu nájmu 4.000 Kč 
měsíčně bez DPH + inflace + náklady na služby a energie dle poměrových měřidel. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti měsíců a dále souhlasí s tím, že 
smlouva bude automaticky prodlužována v případě, že nájemce plní řádně povinnosti 
nájemce stanovené předmětnou smlouvou. 
V ceně nájmu za užívání prodejního gastro stánku je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a číslo 12 a dále náklady za 
spotřebu elektrické energie a vody, kdy uživatel stánku číslo 10 má právo tyto 
sociální zařízení užívat, ale i povinnost o ně pečovat.  
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Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany 
pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
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 
v nájemní smlouvě, činí smluvní pokuta 15.000 Kč za každý započatý den prodlení 
s vyklizením předmětu nájmu.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, 
má pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní 
lhůta je v tomto případě tříměsíční.  

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1486/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. 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 30. dubna 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 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 30. dubna 2021. 

Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. 

V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, 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 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, 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 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan XX, 
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neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, 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 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, 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 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 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 
a výměře 61,70 m2 v domě V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj.  celkem 4.756 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 56,46 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 2.699 Kč/měsíc/dotace. 

IX. 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 30. dubna  2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že slečna 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

X. 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 30. dubna 2021. Souhlas je 
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 82,20 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 6.384 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 75,44 m2 v domě ul. Bezděkovská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 5.229 Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2 v domě V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.272 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 74,60 m2 v domě ul. Lidická, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že manž. 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.968 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě ul. Budovatelská s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 816 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 49,27 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
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předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 1.953 Kč/měsíc (dotace).  

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 43,89 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 2.067 Kč/měsíc (dotace).  

XIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 57,44 m2 v domě ul. Zvolenská,  Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace). 

XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 76,46 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Součástí dodatku bude dále ustanovení, že pan XX přistupuje k dluhu, který má jeho 
manželka, paní XX a který ke dni 22.3.2021 činí 4.000 Kč. Jedná se o dluh ve výši 
2.000 Kč na pokutách MP a o dluh 2.000 Kč vnitřní věci – odbor správní.  Nájemce se 
zavazuje tento dluh uhradit jednorázově do 30. 4. 2021. 
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 6.117 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 30. dubna 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
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XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, 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+1 a výměře 38,80 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 1.818 Kč/měsíc (dotace). 

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 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, 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 
1+0 a výměře 37,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc. 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 62,90 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.928 Kč/měsíc (dotace). 

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 ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 

XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

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

XXVII. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem 
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva  o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné  80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXIX. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s manželi XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva  o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXX. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva  o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 2.384 Kč/měsíc. 

XXXI. 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 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXXII. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.6. 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 
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XXXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 49,17 m2 v domě ul. Mírová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.654 Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 43,70 m2 v domě ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.359 Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 32,37 m2 v domě ul. Husova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 1.420 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 
a výměře 53,57 m2 v domě ul. Husova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.864 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 59,83 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.516 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 59,83 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.478 Kč/měsíc (dotace). 
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XXXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.388 Kč (dotace) 

XL. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.483 Kč/měsíc (dotace). 

XLI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 83,43 m2  v domě ul. Leknínová, Strakonice s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 4.801 Kč/měsíc (dotace). 

XLII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 42,66 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 2.102 Kč/měsíc (dotace). 

XLIII. 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 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace). 

XLIV. 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 30. dubna 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021 nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
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Nájemné 4.027 Kč/měsíc (dotace). 

XLV. 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 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.960 Kč/měsíc (dotace). 

XLVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 67,60 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30.září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774 Kč/měsíc (dotace). 

XLVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 67,60 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další do 30. června 2021. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. 
V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774 Kč/měsíc (dotace)  

XLVIII. 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 30. dubna 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.3.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc březen do 25.3.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3 532 Kč/měsíc (dotace). 

XLIX. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

3) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1487/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 42,18 m2 v domě ul. Zvolenská,  Strakonice, s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 30. června 2021.  

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
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4) Kanoistický klub Otava Strakonice - žádost o krátkodobé užívání 
pozemku  
Usnesení č. 1488/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
z titulu majitele pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, 
s krátkodobým a bezúplatným užíváním předmětného pozemku za účelem parkování 
vozidel při veřejných závodech ve vodním slalomu.  
Užívání pozemku p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je povoleno ve dnech 4.6. – 6.6. 2021, 
2.7 – 4.7.2021, a dále 1.10. – 3.10.2021, pro Kanoistický klub Otava Strakonice, 
Radomyšlská 522, Strakonice. Akce se uskuteční s ohledem na pandemickou situaci 
v daném období. 
Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Strakonice je součástí předmětu 
nájmu Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a společností AGROKAT 
spol. s r.o., Krtská 55, 387 11 Katovice, je souhlas města Strakonice podmíněn 
souhlasem společnosti AGROKAT spol. s r.o. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy MěÚ Strakonice.  
 

5) Předání majetku do správy příspěvkové organizace Městský ústav 
sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281, Strakonice a výpůjčka majetku 
pro MÚSS  
Usnesení č. 1489/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice, jejímž 
předmětem je výpůjčka 1 osobního vozidla - Ford Transit - reg. značka 9C2 2822, na 
dobu určitou, a to o od 25.3.2021 do 1.5.2021.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

Usnesení č. 1490/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s předáním movitého majetku města Strakonice, a to vozidla - Ford Transit - 
reg. značka 9 C2 2822, rok pořízení 2021 v pořizovací hodnotě 951.281,10 Kč včetně 
DPH do správy příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice.  
 
6) Czech Balloons s.r.o., IČ: 08039640,Na Ohradě 87, Strakonice - žádost o 
prominutí nájemného z nebytového prostoru  Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 1491/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 2019-00125 ze dne 26.4.2019 s městem 
Strakonice, jehož předmětem je prominutí nájemného za nebytové prostory 
v provozovně, Velké náměstí, Strakonice, na pozemku p.č. st. 146/1 v k.ú, 
Strakonice, jehož nájemcem je Czech Balloons s.r.o., IČ: 08039640, Na Ohradě 87, 
Strakonice, z důvodu přerušení provozu v této provozovně, a to na období od 1. 
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ledna 2021 do doby, než bude možné na základě nařízení vlády ČR k uvolnění 
epidemiologických opatření na území ČR otevřít pronajatý nebytový prostor 
v provozovně Velké náměstí, Strakonice, na pozemku p.č.st. 146/1 v k.ú. Strakonice. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
7) VESNAB Creation s.r.o., IČ: 05990084, Kaprova 42/14, Praha 1 - žádost 
o prominutí nájemného z nebytového prostoru Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 1492/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 2017-00169 ze dne 6.4.2017 s městem 
Strakonice, jehož předmětem je prominutí nájemného za nebytové prostory 
v provozovně, Velké náměstí, Strakonice, na pozemku p.č. st. 168/1 v k.ú, 
Strakonice, jehož nájemcem je VESNAB Creation s.r.o., IČ: 05990084, Kaprova 
42/14, Praha 1, z důvodu přerušení provozu v této provozovně, a to na období od 1. 
ledna 2021 do doby, než bude možné na základě nařízení vlády ČR k uvolnění 
epidemiologických opatření na  území ČR otevřít pronajatý nebytový prostor 
v provozovně Velké náměstí 141, Strakonice, na pozemku p.č. st. 168/1 v k.ú. 
Strakonice.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 

8) Žádost o prominutí nájemného z nebytového prostoru Velké náměstí, 
Strakonice (rychloopravna obuvi)  
Usnesení č. 1493/2021 (36/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 2019-00011 ze dne 10.1.2019 s městem 
Strakonice,  jehož předmětem je prominutí nájemného za nebytové prostory 
v provozovně, Velké náměstí, Strakonice, na pozemku p.č. st. 168/1 v k.ú, 
Strakonice, jehož nájemcem je pan XX, z důvodu přerušení provozu v této 
provozovně, a to na období od 1. ledna 2021 do doby, než bude možné na základě 
nařízení vlády ČR k uvolnění epidemiologických opatření na  území ČR otevřít 
pronajatý nebytový prostor v provozovně Velké náměstí, Strakonice, na pozemku p.č. 
st. 168/1 v k.ú. Strakonice. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
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1) Žádost o prodej části pozemku 
Usnesení č. 1494/2021 (36/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1292/7 o výměře cca  80 m2 v k.ú. Dražejov 
u Strakonic, přičemž přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického 
plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč za 1 m2.  
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.  

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 1495/2021 (36/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 589/5 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice,  přičemž přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického 
plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu ve výši 1.280 Kč za 1 m2.  
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.  

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) Žádost o prodej pozemku  
Usnesení č. 1496/2021 (36/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 765/103 o výměře cca 8 m2 a části pozemku  
p.č. 1285/5 o výměře cca 40 m2 vše v  k.ú. Strakonice, přičemž přesná výměra 
pozemků bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu ve výši 1.220 Kč za 1 m2.  
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.  

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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4) Žádost o  prodej pozemku  
Usnesení č. 1497/2021 (36/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 46/7 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Strakonice,  
přičemž přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu ve výši 1.960 Kč za 1 m2.  
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.  

II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

5) RUTH s.r.o., IČ 280 70 186, CZ28070186 - žádost o prodej nemovitosti  
Usnesení č. 1498/2021 (36/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 46/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Strakonice,  
přičemž přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 
Kupní smlouva bude uzavřena se společností  RUTH s.r.o., IČ 280 70 186, 
CZ28070186, zastoupená jednatelem panem XX, za kupní cenu ve výši 1.960 Kč za 1 
m2.  
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.  

II. Doporučuje ZM   
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

1) 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. 1499/2021 (36/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na směnu části pozemku 439/12 o výměře 417 m2 v k.ú. 
Strakonice ve vlastnictví  města Strakonice, za části pozemků, a to p.č. 1371/113 o 
výměře 15 m2 a p.č. 1371/193 o výměře 35 m2, vše v  k.ú. Strakonice, a za část 
pozemku p.č. 1345 o výměře 158 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, ve vlastnictví RI 
PARTNERS s.r.o.   
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2) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 1500/2021 (36/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2018-00690 ze dne 18.10.2018, uzavřené mezi 
městem Strakonice a panem XX, dohodou k 31.03.2021.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 
2. Tajemnice 

 Plnění usnesení RM za II. pololetí roku 2020 
Usnesení č. 1501/2021 (36/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za II. pololetí roku 2020. 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidence 640 splněných usnesení. 
III. Revokuje 
usnesení č. 3441/2017, č. 6349/2019, č. 487/2020, č. 599/2020, č. 662/2020, č. 
718/2020, č. 721/2020, č. 840/2020, č. 852/2020, č. 908/2020, č. 959/2020, č. 
960/2020, č. 961/2020, č. 966/2020, č. 1090/2020, č. 1161/2020, č. 1179/2020, č. 
1180/2020, č. 1181/2020, č. 1183/2020, č. 1184/2020  
IV. Ukládá  
a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 131 nesplněných usnesení. 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení. 
 

3. OŠCR 

 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice 

Usnesení č. 1502/2021 (36/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 2. pololetí školního roku 2020/2021 ředitelům základních a 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je 
samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2021 

Usnesení č. 1503/2021 (36/3) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
hodnoticí tabulky Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 

sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2021, opatření 1 - podpora na nájemné 

a služby spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - 

spravovaných STARZem Strakonice, opatření 2 - podpora na nájemné ve sportovních 
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zařízeních města Strakonice pro mládež - v tělocvičnách základních škol zřizovaných 

městem Strakonice, opatření 3 - podpora sportovní činnosti mládeže, opatření 4 - 

podpora volnočasové činnosti mládeže, opatření 5 - podpora jednorázových 

sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území města Strakonice. 

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

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

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

V. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1)  ve výši 38 400 Kč Kanoistickému klubu Otava 
Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  

VI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 72 000 Kč NK Habeš Strakonice z. 
s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na úhradu nájemného a 
služeb v zařízeních STARZ (tělocvična TJ ČZ).  

VII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1)  ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ  (hřiště na Křemelce, hřiště u Lidlu, hřiště Na Sídlišti, fotbalové 
hřiště UMT, tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, házenkářská (oblouková) hala, 
tělocvična TJ ČZ, plavecký stadion, zimní stadion, sportoviště Na Muškách, atletické 
sektory Na Sídlišti).  

VIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 60 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 
23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ (tělocvična Lidická, fotbalové hřiště UMT, hřiště u Lidlu, sportovní hala STARZ, 
plavecký stadion). 

IX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 082 000 Kč (oddíl atletiky 92 000 
Kč, badmintonu 99 000 Kč, házené 765 000 Kč, volejbalu 126 000 Kč) TJ ČZ 
Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ  (volejbal - tělocvična Lidická, sportovní hala 
STARZ, házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, sportoviště Na Muškách; 
atletika - házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, atletické sektory Na Sídlišti; 
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házená - házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ; badminton - tělocvična TJ 
ČZ).  

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

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

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

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

XIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 8 000 Kč Potápěčům Strakonice o. s., 
Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice, IČO 22662057 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  

XV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 1 317 000 Kč HC Strakonice, z. s., 
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (zimní stadion).  

XVI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 70 000 Kč FK Junioru Strakonice, 
z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní, ZŠ Povážská Strakonice).   

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

XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 500 Kč NK Habeš Strakonice, z. s,, Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad). 

XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 16 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 
1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Chelčického, ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní, 
ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, Dukelská, ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z 
Poděbrad).  
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XX. Souhlasí 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 50 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, 
oddílu volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu 
nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ Povážská Strakonice).  

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

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

XXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 12 500 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 23, 386 01 
Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ F. 
L. Čelakovského - Jezerní, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, Dukelská, ZŠ 
Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad).  

XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč Institutu poradenské psychologie 
z. s., Stavbařů 211, 386 01 Strakonice, IČO 65956800 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice - Jezerní). 

XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 15 000 Kč Domu dětí a mládeže, Na Ohradě 
417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Strakonice, Dukelská). 

XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 15 680 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 
Strakonice z. s., Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na úhradu 
nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ Strakonice, Dukelská).  

XXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 18 900 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, 
z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad).  

XXVIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 110 000 Kč, tj. ve snížené výši 
oproti žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK 
Junioru Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, materiálové vybavení, startovné a 
související náklady na soutěže. 

XXIX. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 40 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkání, k turnajům mládeže a na 
tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města 
Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně 
cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, odměny a 
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mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a 
turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční), energie. 

XXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu Strakonice, 
spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - doprava, cestovné k soutěžím a turnajům, úhrada rozhodčím za turnaje, 
mzdové náklady trenérů, služby externích trenérů včetně jejich cestovních nákladů, 
startovné v soutěžích a turnajích mládeže, sportovní pomůcky a nářadí, energie, vodné, 
stočné. 

XXXI. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 35 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu 
Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - doprava, startovné, ubytování závodníků a trenérů při celostátních 
závodech, doprava a startovné na krajských lyžařských závodech, doprava na lyžařské 
tréninky, nájemné v Sokolovně, nájemné pro sklad lyžařského materiálu, nákup lyží, 
holí, vosků, kolečkových lyží a ostatního lyžařského materiálu, ubytování závodníků a 
trenérů na týdenních letních a zimních soustředěních.    

XXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3)  ve výši 13 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu 
Otava Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - cestovné, startovné v soutěžích, pronájem slalomových 
kanálů, sportovní vybavení. 

XXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3)  ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, NK Habeš Strakonice z. 
s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na zajištění sportovní činnosti 
mládeže - soustředění, turnaje, pronájem sálu, cestovné, sportovní vybavení. 

XXXIV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 130 000 Kč, tj. ve snížené výši 
oproti žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc 
Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkání, k turnajům 
mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území 
města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů 
včetně cestovného, startovné, obnova a nákup sportovního vybavení, zdravotnického 
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů včetně odvodů, trenérské služby, 
pronájem sportovišť. 

XXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu atletiky, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k závodům dětí a mládeže, ubytování 
dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích konaných mimo území města 
Strakonice, ubytování dětí a mládeže při sportovní přípravě (soustředění), startovné na 
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závodech dětí a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického 
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů. 

XXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 8 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k turnajům dětí a mládeže, 
ubytování dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích konaných mimo území města 
Strakonice, ubytování dětí a mládeže při sportovní přípravě (soustředění), náklady na 
úhradu startovného na turnajích dětí a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, 
zdravotnického materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů. 

XXXVII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 70 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ 
Strakonice, spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a 
turnajům dětí a mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při účasti na 
sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice, ubytování dětí a mládeže 
při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného 
v rámci mládežnických soutěží, startovné v mládežnických soutěžích a na turnajích dětí 
a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a 
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, trenérské služby, pronájem 
sportovišť pro děti a mládež. 

XXXVIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 17 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ 
Strakonice, spolek, oddílu volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 
na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a 
turnajům dětí a mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při účasti na 
sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice,  ubytování dětí a mládeže 
při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného v rámci 
mládežnických soutěží, náklady na úhradu startovného v mládežnických soutěžích a 
turnajích dětí a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického 
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, pronájem sportovišť 
pro děti a mládež. 

XXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 25 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 23, 386 01 
Strakonice, IČO 60650796 na zajištění sportovní činnosti mládeže - startovné v 
soutěžích, doprava, odměny a vzdělávání trenérů, pronájmy sportovišť, obnova 
sportovního a tréninkového vybavení. 

XL. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Fight Pro Strakonice, 
z. s., Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - sportovní vybavení, pomůcky, klubové oblečení. 
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XLI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Draci, z. s., Sídliště 1. 
máje 1146, 386 01 Strakonice, IČO 09928651 na zajištění sportovní činnosti mládeže 
- doprava, cestovné, startovné, soustředění, rozhodčí, nájemné lodí na trénink a 
soutěže, odměny a mzdové náklady trenérů, trenérské služby, sportovní vybavení pro 
mládež, pomůcky pro trénování, záchranné pomůcky pro trénink a soutěže. 

XLII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 57 000 Kč Basketbalovému klubu 
Strakonice z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na zajištění 
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům 
mládeže, ubytování mládeže při účasti na sportovních akcích mimo území města 
Strakonice, výkon rozhodčích v rámci mládežnických soutěží, startovné a sportovní 
vybavení. 

XLIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 100 000 Kč, tj. ve snížené výši 
oproti žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, 
Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, 
IČO 16820088  na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním 
utkáním, k turnajům mládeže a na tréninky, ubytování mládeže při její účasti na 
sportovní akci mimo území města Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), 
výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, 
nájemné sportovišť pro mládež, nájemné nebytových prostor potřebných pro činnost 
s dětmi a mládeží, odměny a mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, 
startovné v soutěžích a turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež 
(neinvestiční), energie, vodné-stočné. 

XLIV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 35 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu 
Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - tréninkové a soutěžní seskoky, trenérské služby, letové hodiny, 
hlavní vrchlík, záložní vrchlík, náklady na energie. 

XLV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu 
Strakonice z. s., Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění sportovní 
činnosti mládeže - pronájem sportoviště (tělocvičny), ubytování na letním soustředění, 
startovné na sportovních soutěžích, odměny a mzdové náklady trenérů, náklady na 
dopravu na turnaje a soutěže, sportovní vybavení. 

XLVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Biatlon Strakonice, z. s., 
Máchova 585, 386 01 Strakonice, IČO 22735348 na zajištění sportovní činnosti mládeže 
- startovné, ubytování, cestovné, nákup diabol a malorážkových nábojů. 

XLVII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 22 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, 
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z. s., oddíl krasobruslení, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - účast na oficiálních soutěžích, nákup 
tréninkových pomůcek, výplaty trenérů. 

XLVIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 3) ve výši 60 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, 
z. s., oddíl ledního hokeje, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na 
zajištění sportovní činnosti mládeže - účast na oficiálních soutěžích, doprava, rozhodčí, 
zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek, výplaty trenérů. 

XLIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 30 000 Kč České tábornické unii – TK 
Podskalí Strakonice, p. s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČO 69567441 na zajištění 
celoročního provozu táborové základny v Kadově a klubovny ve Strakonicích (Podskalí 
334, Strakonice), sportovní materiál pro činnost, pomůcky na hry, benzín do 
elektrocentrál, revize elektrozařízení, materiál na údržbu a vybavení, tábornické 
vybavení, elektrika EON, technická kontrola přívěsu.  

L. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 3 710 Kč Cestou vůle, z. s., Lidická 194, 386 
01 Strakonice, IČO 26543010 na materiál na připravované akce pro volnočasovou 
činnost spolku - malování na trička, Halloween, malování prstovými barvami, výroba 
vánočních dekorací. 

LI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 32 965 Kč AGOGE MARTIAL ARTS, z. s., 
Volyňská 108, 386 01 Strakonice, IČO 07422539 na nájemné pro volnočasovou 
činnost - bojové sporty. 

LII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) TAJV, z. s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, IČO 
09287094 na zajištění akce Sportovní den mládeže s TAJV na venkovním sportovišti 
ZŠ Povážská ve Strakonicích - sportovní materiál, cestovné a doprava, nájemné 
sportovišť, ceny a odměny dětem z důvodu omezených finančních prostředků 
v rozpočtu města. 

LIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce 
Vánoční turnaj - materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, cestovní 
výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim. 

LIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce 
Minibasketbalový turnaj škol - materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile, 
ceny, cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim.  

LV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce Neděli 
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bez basketbalu si neumím představit… - materiálně technické zajištění akce, poháry, 
medaile, ceny, cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim 

LVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce 
Jihočeský streetbalový víkend - materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile, 
ceny, cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim. 

LVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal 
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce 
Přípravné turnaje U10-U11, U15, U19 - materiálně technické zajištění akce, poháry, 
medaile, ceny, cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim. 

LVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce 
Do práce na kole - akce na triko (hrazené vstupy do kulturních a sportovních zařízení), 
úhrada poplatků spojených se závěrečným vyhlášením (materiálně technické 
zabezpečení akce, pronájem prostor, poplatky OSA, úhrada DJ, moderátor), ocenění 
výherců.  

LIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 5 000 Kč Tenis klubu Strakonice, spolek, 
Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na zajištění akce Celostátní tenisový 
turnaj dospělých - náklady na míče, rozhodčí, pořadatele. 

LX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5)  ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města,  SKI KLUBu Strakonice, 
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění akce Strakonický 
duatlon - organizační a materiálové zajištění závodu, ceny, medaile, poháry, nákup 
trik, pronájem sálu, ozvučení areálu.  

LXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5)  ve výši 13 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města,  SKI KLUBu Strakonice, 
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění akce Běh okolo 
Kuřidla - organizační a materiálové zajištění závodu, ceny, medaile, poháry, trika, 
pronájem sálu, ozvučení areálu, nákup zahradního stanu pro rozhodčí, vlajky, plakety.  

LXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 5 000 Kč NK Habeš Strakonice z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na zajištění akce Turnaj trojic v 
nohejbale mužů a mládeže - ceny, diplomy, poháry, pronájem sálu.  

LXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 2 000 Kč, Svazu diabetiků ČR, pobočný 
spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice, IČO 70501297 na zajištění 
akce Vánoční turnaj v kuželkách - nájemné, medaile, diplomy, kancelářské potřeby, 
barva do tiskárny. 
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LXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 19 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města,  Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění akce 9. ročník 
Memoriál Petra Adlera - materiálně technické zabezpečení akce, pronájem sportoviště, 
ceny, poháry, odměny rozhodčím, cestovné, ubytování. 

LXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, IČO 46669787 
na zajištění akce Noimak Cup - materiální zabezpečení akce, nákup cen, pronájem, 
honoráře organizačních pracovníků. 

LXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 14 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění akce 27. ročníku 
Běh městem Strakonice - materiálně technické zabezpečení akce, kancelářské potřeby, 
zdravotní zabezpečení akce, materiál, ceny pro účastníky, poháry, medaile, diplomy, 
trika, pitný režim pro sportovce v průběhu akce, pronájem technického zařízení pro 
evidenci výsledků, ozvučení areálu, honorář pro účinkující v doprovodném programu.  

LXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění 
akce Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1 - materiálně technické 
zabezpečení turnaje, kancelářské potřeby, materiál na vyznačení hřiště na 
miniházenou, zdravotní zabezpečení akce  materiál, ozvučení, výdaje na rozhodčí, 
časoměřiče, ceny pro účastníky, poháry, medaile, diplomy, věcné ceny, trika, míče, 
pronájem sportovního zařízení, pitný režim pro děti v průběhu akce. 

LXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na 
zajištění akce GPD U15 - Turnaj dětí a mládeže v badmintonu v září - materiálně 
technické zabezpečení turnaje, míče do soutěže, kancelářské potřeby, zdravotní 
zabezpečení a materiál, ozvučení, výdaje na rozhodčí, ceny pro účastníky, poháry, 
medaile, diplomy, věcné ceny, pronájem sportovního zařízení, pitný režim pro děti v 
průběhu akce.  

LXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 1 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na 
zajištění akce GPD U15 - Turnaj dětí a mládeže v badmintonu v prosinci - materiálně 
technické zabezpečení turnaje, míče do soutěže, kancelářské potřeby, zdravotní 
zabezpečení akce a materiál, ozvučení, výdaje na rozhodčí, ceny pro účastníky, poháry, 
medaile, diplomy, věcné ceny, pronájem sportovního zařízení, pitný režim pro děti v 
průběhu akce.  
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LXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 1 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, 
spolek, oddílu badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na 
zajištění akce GPC - Turnaj kategorie dospělých v badmintonu - materiálně technické 
zabezpečení turnaje, míče do soutěže, kancelářské potřeby, zdravotní zabezpečení 
akce a materiál, ozvučení, výdaje na rozhodčí, ceny pro účastníky, poháry, medaile, 
diplomy, věcné ceny, pronájem sportovního zařízení, pitný režim pro účastníky v 
průběhu akce.  

LXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov z. s., Virt 
23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 na zajištění akce Dětské sportovní odpoledne - 
zabezpečení doprovodného programu, pořízení drobných cen pro účastníky, materiál 
na přípravu sportovišť.  

LXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě 
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na  zajištění akce 
Memoriál Františka Roučky - pronájem haly a odměny pro všechna družstva. 

LXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě 
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na zajištění akce 
Noc Sokoloven - materiální zabezpečení akce, odměny pro příchozí i stávající členy. 

LXXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní 
sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na 
zajištění akce Okresní soutěž v požárním sportu mužů a žen - nákup pohárů.   

LXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní 
sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na 
zajištění akce Požární útok - materiálně technické zajištění předmětů s logy Otavského 
plamínku 2021 a čísly 112 a 150. 

LXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Okresnímu sdružení 
Česká unie sportu, Na Křemelce, 512, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na zajištění 
akce Poznej sporty ve Strakonicích - pitný režim pro zúčastněné sportovce, materiálně 
technické zabezpečení, zdravotní zabezpečení, drobné odměny pro návštěvníky. 

LXXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu  
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omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění akce 
Czech Open - odměny a náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, ceny pro soutěžící. 

LXXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění 
akce Plavecké závody Zlatý fez - odměny a náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, ceny 
pro soutěžící, pronájem bazénu a časomíry. 

LXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 7 000 Kč Tělovýchovné jednotě Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění akce 
ParaFEZ, závody pro handicapované plavce - diplomy, medaile, ceny pro soutěžící, 
odměny pořadatelům. 

LXXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění 
akce Otavský pohár - odměny a náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, ceny pro 
soutěžící. 

LXXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 10 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění 
akce Plave celá rodina - odměny rozhodčím, diplomy, medaile, ceny pro soutěžící. 

LXXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 17 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SOUTH STARS 
ACADEMY z. s., Strunkovice nad Volyňkou 56, 387 01 Volyně, IČO 06909361 na 
zajištění akce Hokejový kemp "SSLHS 2021" - materiálně technické zabezpečení akce, 
drobné ceny pro závěrečný zápas, výdaje na rozhodčí a trenéry, pronájem sportovního 
zařízení, pitný režim pro účastníky kempu. 

LXXXIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklub 
Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění akce 
Strakonický fez - letové hodiny, ceny, medaile, poháry pro vítěze, pronájem měřícího 
zařízení, nákup elektronického disku, ozvučení akce, náhrady rozhodčím a pilotům, 
textil, zázemí pro závodníky a rozhodčí na letištní ploše, pronájem a doprava lodí. 

LXXXIV. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti 
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklub 
Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění akce 
Strakonický dudák - letové hodiny, ceny, medaile, poháry pro vítěze, pronájem 
měřícího zařízení, nákup elektronického disku, ozvučení akce, náhrady rozhodčím a 
pilotům, textil, zázemí pro závodníky a rozhodčí na letištní ploše. 
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LXXXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 5 000 Kč Cobra Ryu Strakonice z. s., Volyňská 
157, 386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění akce 2. kolo krajské ligy v karate - 
medaile, diplomy, pronájem sportovní haly. 

LXXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s., 
oddíl krasobruslení, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění 
akce Vánoční závod v krasobruslení - ceny pro účastníky, zajištění zvukaře, 
zdravotníka, pořadatelů a rozhodčích. 

LXXXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 5 000 Kč HC Strakonice, z. s., oddíl ledního 
hokeje, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění akce Vánoční 
karneval na bruslích -  ceny pro účastníky, zajištění zvukaře, zdravotníka, pořadatelů 
a rozhodčích. 

LXXXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu 
Otava Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na zajištění 
akce Veřejný závod ve vodním slalomu - technické zajištění tratě, rozhodčí, ceny, 
diplomy. 

LXXXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 5) ve výši 9 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti 
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu 
Otava Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na  
zajištění akce Český pohár žáků ve vodním slalomu - technické zajištění tratě, rozhodčí, 
ceny, diplomy. 

XC. Souhlasí 
s uzavřením  předmětných veřejnoprávních smluv. 

XCI. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv. 
 

 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Holečkova Strakonice  

Usnesení č. 1504/2021 (36/3) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Holečkova Strakonice ve složení: 
předseda komise:  p. Ing. Rudolf Oberfalcer, člen určený zřizovatelem, 
ostatní členové: p. Ing. Libuše Řeřábková, člen určený zřizovatelem, 

p. XX, člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, pedagogický pracovník, 
p. XX, školní inspektor České školní inspekce. 
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 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625  

Usnesení č. 1505/2021 (36/3) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Strakonice, Holečkova 625 ve složení: 
předseda komise:  p. Ing. Rudolf Oberfalcer, člen určený zřizovatelem, 
ostatní členové: p. Ing. Libuše Řeřábková, člen určený zřizovatelem, 

p. XX, člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, pedagogický pracovník, 
p. XX, školní inspektor České školní inspekce. 
 

 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Spojařů Strakonice 

Usnesení č. 1506/2021 (36/3) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Spojařů Strakonice ve složení: 
předseda komise:  p. Ing. Rudolf Oberfalcer, člen určený zřizovatelem, 
ostatní členové: p. Ing. Libuše Řeřábková, člen určený zřizovatelem, 

p. XX, člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, pedagogický pracovník, 
p. XX, školní inspektor České školní inspekce. 

 
 

 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Školní Strakonice 

Usnesení č. 1507/2021 (36/3) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Školní Strakonice ve složení: 
předseda komise:  p. Ing. Rudolf Oberfalcer, člen určený zřizovatelem, 
ostatní členové: p. Ing. Libuše Řeřábková, člen určený zřizovatelem, 

p. XX, člen určený ředitelem krajského úřadu, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, odborník určený Českou školní inspekcí, 
p. XX, pedagogický pracovník, 
p. XX, školní inspektor České školní inspekce. 
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4. Finanční odbor 

 Rozpočtová opatření č. 10 - 11 
Usnesení č. 1508/2021 (36/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 10  ve výši  2.028.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční dotace z JčK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova 
knihovna Strakonice za účelem  realizace Programu podpory zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven v roce 2021. 

Rozpočtová skladba příjmy 1090 - 0000 - 4122 ÚZ  744 
 výdaje 1090 - 3314 - 5336     ÚZ  744 
    

RO  č. 11  ve výši  1.643.174,12 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z ESF pro příspěvkovou organizaci  MěÚSS 
Strakonice na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb – azylové domy“ na základě 
monitorovací zprávy za období 01.07.2020 – 31.12.2020. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 - 0000 – 4122 ÚZ  13 013, 106 
 výdaje 1230 – 4374 - 5336       ÚZ  13 013, 106  

 
 
5. Místostarosta 

 Úprava výše osobního příplatku ředitelce MěÚSS 
Usnesení č. 1509/2021 (36/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, o navýšení osobního příplatku ředitelce MěÚSS o 10% s účinností od 
01.04.2021. 
II. Ukládá 
úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice zpracovat nový platový výměr pro 
ředitelku MěÚSS.  
 
 

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Ceník výkonů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. 2021 
Usnesení č. 1510/2021 (36/6) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

souhlasit s předloženým „Ceníkem výkonů společnosti Technické služby Strakonice 
s.r.o. 2021“. 
 

7. MP 
 Stanovení výše nákladů za úschovu rozměrné nalezené věci v bývalém 

sběrném dvoře v ulici Tovární a stanovení výše nákladů za odtah z 
pozemků města Strakonice 

Usnesení č. 1511/2021 (36/7) 
Rada města po projednání 



Stránka 31 (celkem 32) 
 

I. Stanoví 
výši nákladů  
a) na úschovu rozměrné nalezené movité věci v areálu bývalého sběrného dvora 
v Tovární ul. ve Strakonicích na částku 81 Kč za každý započatý den úschovy, 
b) v případě odtahu movité věci z dotčeného pozemku ve výši dle skutečných účelně 
vynaložených nákladů.  
Úhrada veškerých shora uvedených vynaložených nákladů bude vyžadována po 
oprávněné osobě (zejména vlastník rozměrné nalezené movité věci) před vydáním této 
věci.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem podnětu k odtažení věci do úschovy. 
 

8. ŽP 
 Objednávky OŽP za únor 2021 

Usnesení č. 1512/2021 (36/8) 
Rada města po projednání 

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

9. Starosta (36/9) 

 SKI – KLUB Strakonice, z. s. – vyjádření k žádosti o dotaci na projekt 
„Přírodní areál zdraví Habeš“ 

Usnesení č. 1513/2021 (36/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s projektem „Přírodní areál zdraví Habeš – Přírodní okruh se stanovišti pohybových 
aktivit“ předloženým SKI-klub Strakonice z.s. 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace na vybudování předmětného projektu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 na 
spolufinancování projektu „Přírodní areál zdraví Habeš – Přírodní okruh se stanovišti 
pohybových aktivit“ 
 

 Výstavba útulku pro kočky 
Usnesení č. 1514/2021 (36/9) 
Rada města po projednání 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s výstavbou útulku pro kočky. 
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s finanční podporou činnosti depozita Chlup – nechlup. 
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s úhradou nákladů na kastraci odchycených koček oprávněnou osobou. 
 

 Jmenování Ing. J. Brůžka členem komise pro rozvoj města a 
podnikání 

Usnesení č. 1515/2021 (36/9) 
Rada města po projednání 
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I. Jmenuje 
Ing. Jaroslava Brůžka členem komise pro rozvoj města a podnikání. 
 

 Problematika dodávek tepla 
Usnesení č. 1516/2021 (36/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informace od společnosti Teplárna Strakonice, a.s., že   

- do data 16.04.2021 se společnost Teplárna Strakonice, a.s. zavázala dodávat 
občanům na Šumavské teplo bez ohledu na to, že společnost Energo Strakonice, 
s.r.o. za dodávky tepla od září 2020 až dodnes, a to i přes nařízení ERÚ, neplatí, 

- společnost Teplárna Strakonice, a.s. nyní poslala městu Strakonice na vědomí 
předžalobní výzvu společnosti Energo Strakonice, s.r.o. a oznámila městu 
Strakonice, že pokud nebude společnost Energo Strakonice, s.r.o. proplácet 
faktury za odebrané teplo, od 16.04.2021 omezí společnost Teplárna 
Strakonice, a.s. výrazně dodávky tepla společnosti Energo Strakonice, s.r.o. 

 
 

 Dopis ŘSD ČR – Další postup při realizaci obchvatu I/4 
Usnesení č. 1517/2021 (36/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
sdělení ŘSD ČR ze dne 25.02.2021 ve věci dalšího postupu při realizaci východního 
obchvatu města silnicí I/4.  
II. Pověřuje     
starostu a místostarosty města jednáním s ŘSD ČR za účelem stanovení podmínek 
dalšího postupu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání rady města bylo ukončeno v 15,45 hodin. 
 
 
Datum pořízení zápisu: 31.03.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                  Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


