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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 38. schůze Rady města Strakonice 

konané 28. dubna 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
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. 1549/2021 – 1584/2021 

2. Finanční odbor 
 Rozpočtová opatření č. 17 - 18 

                                                                  Usnesení č. 1585/2021 

 ZŠ F. L. Čelakovského – změna použití IF 
                                                                  Usnesení č. 1586/2021 

 MěÚSS – použití IF 
                                                                  Usnesení č. 1587/2021 

3. Odbor rozvoje 

 Schválení rozšíření seznamu investičních záměrů základních a mateřských škol 
(v rámci  Místního akčního plánu vzdělávání II) 
                                                                  Usnesení č. 1588/2021 

 Projekt „Město Strakonice – výsadba stromů v k. ú. Nové Strakonice a Dražejov 
u Strakonic“ - podání žádosti o dotaci 
                                                                  Usnesení č. 1589/2021 

4. Odbor školství 

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2021 
                                                                  Usnesení č. 1590/2021 

 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice 
                                                                  Usnesení č. 1591/2021 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
                                                                  Usnesení č. 1592/2021 

 Pozáruční servis elektronických úředních desek na 5 let 
                                                                  Usnesení č. 1593/2021 

5. Místostarosta 

 SKI – KLUB Strakonice, z. s. – vyjádření k žádosti o dotaci na projekt „Přírodní 
areál zdraví Habeš“ 
                                                                  Usnesení č. 1594/2021 
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6. Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy č. 02_20_080 Šablony III 
                                                                  Usnesení č. 1595/2021 

7. Odbor životního prostředí 

 Objednávky OŽP za březen 2021 
                                                                           Usnesení č. 1596/2021 

8. Odbor dopravy 

 Zápis z 6. dopravní komise 
                                                                  Usnesení č. 1597/2021 

9. Mgr. Marie Žiláková – členka RM  

 Zadání inzerce pro získání nového zubního lékaře 

 
                                                                  Usnesení č. 1598/2021 

10. MěKS 

 Financování realizace akce Panská zahrada Strakonice 
                                                                  Usnesení č. 1599/2021 

 

11. Budova „Přádelny“ – pronájem  
                                                                  Usnesení č. 1600/2021 

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

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Očkovací centrum - tělocvična v ulici Lidická - prodloužení smlouvy 
Usnesení č. 1549/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením užívání tělocvičny v ulici Lidická čp. 193 postavené na pozemku 
parc.č. st. 228 v kat. území Strakonice, za účelem provozu očkovacího centra, tzn. 
souhlasí s prodloužení smlouvy mezi Správou tělovýchovných a rekreačních zařízení 
Strakonice, IČ 00367915, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, (dále i jen Starz) a 
Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
České Budějovice, do 30.9.2021, a to za stávajících podmínek.  
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2) NK Habeš Strakonice, z. s. – žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 1550/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 945/7 o výměře cca 6.000 m2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. 
Nájemní smlouva bude uzavřena s NK Habeš Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 
Strakonice, zastoupeným panem XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, za cenu nájmu 100 Kč ročně.  
Je-li výpověď dávána z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní doba 1 měsíc.  
Dále se nájemce, mimo jiné, zavazuje minimálně 2x ročně provést na vlastní náklady 
sečení trávy na předmětu nájmu. 
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k 
předmětu nájmu, jsou stanoveny na výši 5.000 Kč za každé toto porušení, v němž je 
tato povinnost porušena.  
Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených ve 
smlouvě, činí smluvní pokuta 5.000 Kč, za každý započatý den prodlení s vyklizením 
předmětu nájmu.  
 

3) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1551/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

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

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

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

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

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 43,40 m2 v domě č.p. 518 ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. 
V případě, že paní XX neuhradí nájemné za duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 43,15 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.077,- Kč/měsíc (dotace). 
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IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 

V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,37 m2 v domě Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, 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 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, 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 užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
slečna XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 33,64 m2 v domě ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
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Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. celkem 2.188 Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 59,65 m2 v domě ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice, s paní XX, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. 
V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, 
nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.284 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. 
Zvolenská, o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné  80Kč/m2/měsíc, tj. 3.040 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě ul. 
Zvolenská, o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.033,- Kč/měsíc (dotace). 

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

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

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
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paní XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí smlouva o 

nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, 4.648 Kč/měsíc 

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 25,30 m2 v domě ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc. 

XVII. 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, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc. 

XVIII. 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 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 
pan XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.928 Kč/měsíc (dotace). 

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

1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021. V případě, že 

pan XX, neuhradí nájemné za měsíc duben 2021 do 25. 4.2021, nebude mu smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

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

XX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
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předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
XXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
XXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. 4.324 Kč/měsíc. 
XXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že manž. 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že pan XX 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. 2.384 Kč/měsíc. 
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XXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 40,63 m2 v domě ul. Mírová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 2.194,- Kč/měsíc (dotace). 

XXVIII. 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 duben do 25.4.2021. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 1.420,- Kč/měsíc (dotace). 

XXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 62,04 m2 v domě ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.799 Kč/měsíc (dotace). 

XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jim smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 3.417 Kč/měsíc (dotace).    

XXXI. 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, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za 
měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.917 Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+0 a výměře 67,60 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.879 Kč/měsíc (dotace). 
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XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.917 Kč/měsíc (dotace). 

XXXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 88,10 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 30.4.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben do 30.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 5.117,- Kč (dotace) 

XXXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 78,45 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 960 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 68,00 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.911,- Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za  měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 66,70 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o do 30.4.2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 30.4.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc duben, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.567,- Kč (dotace). 
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XXXIX. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

4) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1552/2021 (38/1) 
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 31. května 2021. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

5) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1553/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 56,46 m2 v domě ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 31. května 2021.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

6) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1554/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

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

Bažantnice, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2, s paní XX, přičemž 

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.4.2021. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.4.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

  



Stránka 11 (celkem 33) 
 

7) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1555/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě 
ul. Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021.  

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

 

8) Převod bytů postavených za přispění státní dotace do vlastnictví 
nájemcům 
Usnesení č. 1556/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej:  

 bytových jednotek domě ul. Nádražní, na poz. č. st. 471, obec Strakonice, k.ú. 
Nové Strakonice, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D 

 bytových jednotek domě ul. Nádražní, na poz. č. st. 471, obec Strakonice, k.ú. 
Nové Strakonice, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D 

 bytových jednotek domě ul. Nádražní, na poz. č. st. 471, obec Strakonice, k.ú. 
Nové Strakonice, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D 

 bytových jednotek domě ul. Nádražní, na poz. č. st. 471, obec Strakonice, k.ú. 
Nové Strakonice, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D 

 bytových jednotek domě ul. Nádražní, na poz. č. st. 471, obec Strakonice, k.ú. 
Nové Strakonice, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D 

 bytových jednotek domě ul. Nádražní, na poz. č. st. 471, obec Strakonice, k.ú. 
Nové Strakonice, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D 

 bytových jednotek domě ul. Nádražní, na poz. č. st. 471, obec Strakonice, k.ú. 
Nové Strakonice, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.  
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D 

Jedná se o vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům.   
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9) Žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1557/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky 
v domě ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,93 m2 s paní XX, a to 
ke dni 31.05.2021. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

10) Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy 
Usnesení č. 1558/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. v domě ul. Zvolenská, Strakonice, 
o velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2, s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku k  NS, 
při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění 
spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.016 Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 6.048 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, 
v.s.0080563113, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

11) Cyklostezka Nový Dražejov – Katovice včetně lávky pro pěší přes řeku 
Otavu  
Usnesení č. 1559/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Jmenuje 
pracovní skupinu pro koordinaci zpracování projektové dokumentace a dále 
vybudování cyklostezky od objektu Myslivna v Novém Dražejově směrem k obci 
Pracejovice (napojení na zpevněnou komunikaci) včetně lávky pro pěší – viz grafická 
příloha, ve složení: Ing. Rudolf Oberfalcer, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jaroslav 
Brůžek, Ing. Jana Narovcová, Ing. Tatiana Šamanková, Ing. Petr Zdeněk. 
 

12) SKATEPARK Na Křemelce 
Usnesení č. 1560/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Jmenuje 
pracovní skupinu pro koordinaci zpracování projektové dokumentace a dále 
vybudování skateparku v lokalitě Na Křemelce ve složení: Ing. Rudolf Oberfalcer, pan 
Jan Hrdlička, Ing. arch. Marta Slámová, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Oldřich Švehla, 
Ing. Jana Narovcová. 
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13) Pronájem garážových stání v objektu Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 1561/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu v ul. 
Leknínové ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice, s níže 
uvedenou žadatelkou, za následujících podmínek:  
- p. XX, nájemné ve výši 300 Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ve  smlouvě budou zapracovány 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez 
souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav 
předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta 
ve  výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním 
předmětu nájmu).  

II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu v ul. 
Leknínové ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice, s níže 
uvedenou žadatelkou, za následujících podmínek:  
- p. XX, nájemné ve výši 300 Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ve  smlouvě budou zapracovány 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez 
souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav 
předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta 
ve  výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním 
předmětu nájmu).  

III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných smluv. 
 

14) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2016-041 uzavřené dne 
16.2.2016 mezi městem Strakonice a FbC Strakonice, z.s. 
Usnesení č. 1562/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.2.2016 pod č. 2016-041 
mezi městem Strakonice a FbC Strakonice, z.s., Kosmonautů 1261, 386 01 
Strakonice, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu, a sice do 30.6.2021, tak 
aby byly splněny podmínky dotace. Další podmínky nájmu zůstanou nezměněny.    

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
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15) Papír - speciál, PHP s.r.o., IČ: 60068205, U Sv. Markéty 58, Strakonice 
– žádost o prominutí nájemného z nebytového prostoru v č.p. 58, ulice 
U Sv. Markéty, Strakonice  
Usnesení č. 1563/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s revokací usn. RM č. 1525/2021 ze dne 7.4.2021 

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 03-456 uzavřené dne 14.11.2003 mezi městem 
Strakonice a nájemcem společností Papír - speciál, PHP s.r.o., IČ: 60068205, U Sv. 
Markéty 58, Strakonice, jehož předmětem je 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, a to na období od 1. ledna 2021 do doby, než bude možné 
otevřít pronajatý nebytový prostor v objektu na pozemku p.č. st. 157 v k.ú. 
Strakonice, č.p. 58, ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích (prodejna Papír – speciál). 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

16) Rodinné centrum BERUŠKA Strakonice, z.s., IČ: 27006107 – žádost           
o prominutí nájemného z nebytového prostoru v objektu Lidická 194, 
Strakonice 
Usnesení č. 1564/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného z nebytových prostorů ve III. nadz. 
podl. objektu v č.p. 194 v ul. Lidická 194 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 227 v k.ú. 
Strakonice, jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 267,20 m2,  jejichž  
nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 2011-00285 uzavřené s městem 
Strakonice  dne 1.10.2011 Rodinné centrum BERUŠKA Strakonice, z.s., IČ: 
27006107, a to na období od 1. ledna 2021 do doby, než bude možné otevřít 
pronajaté prostory a obnovit činnost centra na základě nařízení vlády ČR k uvolnění 
epidemiologických opatření na  území ČR. 
 

17) Žádost spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.,                             
IČ  260 68 273, se sídlem Podskalská 324, Strakonice a podnájemců NP  
Usnesení č. 1565/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za následující nebytové prostory dle 
níže uvedených nájemních smluv, uzavřených mezi městem Strakonice a spol. Dudák 
– Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., se sídlem Podskalská 324, Strakonice, a to na 
období od 1.1.2021 do doby,  než bude možné otevřít uvedené provozovny na 
základě nařízení vlády ČR k uvolnění epidemiologických opatření na  území ČR: 

Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 
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1. smlouva č. 2019-00353 uzavřena dne 24.10.2019 (NP v budově čp. 50 v objektu 
Zámku 1 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. ¼ v k.ú. Nové Strakonice + movitý 
majetek, nacházející se v pronajatých prostorech)  

2. smlouva č. 2019-00354 uzavřena dne 24.10.2019 (NP bufetů v  krytém i letním 
areálu Plaveckého stadionu Strakonice, Na Křemelce 305, na poz. p.č. st. 2177 
v k.ú. Strakonice + movitý majetek, nacházející se v pronajatých prostorech)  

3. smlouva č. 2019-00355 uzavřena dne 24.10.2019 (NP v objektu Na Křemelce 
304, na poz. 3615 v k.ú. Strakonice  – restaurační zařízení + venkovní prostor 
pro zřízení stánku na části pozemku p.č. 1224/5 v k.ú. Strakonice)  

4. smlouva č. 2018-00227 uzavřena dne 30.5.2018 (NP občerstvení – ve stavbě 
bez č.p. na   poz. p.č. st. 998 v k.ú. Strakonice - fotbalové tribuna hřiště ČZ 
Strakonice)   

II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prominutí nájemného za část pozemku p.č. 441/1 v k.ú. 
Strakonice  pro umístění stánku rychlého občerstvení (fotbalový stadion), nájemci p.  
XX, který má s městem Strakonice uzavřenou nájemní smlouvu č. 2018-00109, a to a 
to na období od 1.1.2021 do doby,  než bude možné otevřít stánek s rychlým 
občerstvením  na základě nařízení vlády ČR k uvolnění epidemiologických opatření na  
území ČR. 
 
18) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2012-445 - MÚSS 
Strakonice  
Usnesení č. 1566/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2012-445 uzavřené dne 21.12.2012 
mezi městem Strakonice a MÚSS Strakonice, jehož předmětem budou níže uvedená 
upřesnění v předmětu výpůjčky dle výše uvedené smlouvy, jedná se o úpravy výměr 
pozemků u budov Domova seniorů Lidická – ve smlouvě uvedeno jako areál „DS 
Lidická čp. 189“: 

  Pozemek p.č.  st. 233 (pod budovou č.p. Lidická 190)  – má správnou výměru 
dle katastru –  316 m2  v k.ú. Strakonice 

  Pozemek p.č. 37 – má správnou výměru dle katastru – 488 m2  v k.ú. 
Strakonice 

  Garáž s dílnou u budovy č.p. 190 ul. Lidická, Strakonice na pozemku p.č. st.  
4465 –  výměra pozemku dle katastru je 134 m2  v k.ú. Strakonice 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

19) Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2021 
Usnesení č. 1567/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2021. 
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20) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu   
na zpracování projektové dokumentace akce „Chodník v ulici Radomyšlská, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 1568/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na 
zpracování projektové dokumentace akce: „Chodník v ulici Radomyšlská, Strakonice“, 
za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o., č.p. 40, 387 35 Doubravice, IČ: 65415680 
2. XX, IČ: 10312625 
3. XX, IČ: 10314326 
4. XX, IČ: 73552771 
5. XX, IČ: 40521729 
6. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 42386781 
7. BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 

24763071 
8. XX, IČ: 62517210 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na zpracování projektové 
dokumentace akce: „Chodník v ulici Radomyšlská, Strakonice“. 

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

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

V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky malého rozsahu. 
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21) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice - Barvínkov kabel NN“  
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
V zastoupení: Ingera Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47, 397 01 Písek  
Usnesení č. 1569/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, pro uložení distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 475/3 v k.ú. Nové Strakonice, 
v souvislosti se stavbou „Strakonice - Barvínkov kabel NN“, za částku 10.000 Kč bez 
DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

22) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové 
OM 799/8 nad jatkama“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice, s.r.o., Písecká 283, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 1570/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. 1290/11 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby 
„Strakonice – nové OM 799/8 nad jatkama“ dle sazebníku, tzn. Za částku 50 Kč/bm, 
minimálně však 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba 
DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením 
NN bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
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odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V 
případě, že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada 
odstraněna v termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou 
s ohledem na charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná 
povinna uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z 
přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

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

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

23) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové 
OM 843/1 u Kili“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 1571/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s.,  Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. 832/8, 830/3, 843/3, 1288/4 a 845/4, vše v k.ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Strakonice – nové OM 843/1 u Kili“ dle sazebníku, 
tzn. Za částku 50 Kč/bm, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH. K této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením 
NN bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
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Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V 
případě, že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada 
odstraněna v termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou 
s ohledem na charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná 
povinna uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z 
přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Přechody v asfaltové komunikace budou provedeny podvrtem. Pokud tak 
nebude možné, rýhy v asfaltové komunikaci budou zaříznuty 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. V případě sesednutí výkopu a asfaltového krytu 
v době záruční lhůty bude asfaltový povrch přefrézován a přeasfaltován v celé 
šíři opravované plochy. 

- Asfaltový chodník bude po dokončení všech stavebních prací uveden do 
původního stavu. V případě nutnosti budou srovnány nebo nahrazeny stávající 
obruby.  

- 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. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

24) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku               
v majetku města Strakonice p.č. 1073/1 a p.č. 1073/10, vše v k.ú. 
Modlešovice. 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

25) „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“ – změnový list č. 
1 a č. 2 
Usnesení č. 1572/2021 (38/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se změnovým listem č. 1 a č. 2, tzn. navýšení předmětu díla: 
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- dodatečné požadavky policie ČR: osazení plastových směrových zelených 
sloupků Z11 v počtu 4 ks, zábradlí podél chodníku v místě propustku DN 600 ve 
staničení 0,160 km v délce 6,0 m 

- vybudování nové podezdívky podél pozemku p.č. 73/5 v k.ú. Přední Ptákovice 
z důvodu nepřesného geometrického zaměření  

- navýšení objemu armovací výztuže a objemu betonu v rámci opěrné úhlové zdi 
u autobusového zálivu z důvodu výpočtové chyby projektanta 

- úprava napojení kabelové trasy veřejného osvětlení do jiného zapojovacího 
bodu 

a s tím spojené navýšení ceny díla. 
A dále o snížení předmětu díla: 

- odečet orientačních sloupků včetně betonových skruží po konzultaci 
s Technickými službami Strakonice 

- odečet nedobudovaného chodníku, který byl vyvolán společností EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 

a s tím spojené snížení ceny díla. 

II. Souhlasí 
na základě změnového listu č. 1 a č. 2, s navýšením finančního plnění v rámci stavby: 
„Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“ o částku + 112.090,87 Kč bez 
DPH. Celková cena díla po navýšení činí 4.380.952,35 Kč bez DPH, tj. 5.300.952,34 
Kč včetně DPH. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného změnového listu č. 1 a č. 2 a dále k 
následnému uzavření předmětného dodatku č. 2. 
 

1) Územní energetická koncepce města Strakonice 
Usnesení č. 1573/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla  
z důvodu ochrany životního prostředí zadat zpracování územní energetické koncepce 
města Strakonice, která bude v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb., o státní 
energetické koncepci a o územní energetické koncepci. 

II. Ukládá 
odboru majetkovému, odboru životního prostředí a odboru rozvoje zajistit jim 
dostupné podklady nezbytné pro zpracování územní energetické koncepce města 
Strakonice a poskytnout součinnost zpracovateli této koncepce. 

III. Ustanovuje 
pracovní skupinu pro koordinaci zpracování územní energetické koncepce města 
Strakonice, která bude v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb., o státní 
energetické koncepci a o územní energetické koncepci, ve složení: Mgr. Břetislav 
Hrdlička za vedení města Strakonice, pan XX za TST, Mgr. Jan Kotrba, Ing. arch. 
Marta Slámová, Ing. Jaroslav Brůžek, pan Stanislav Mrkvička, Ing. Jana Narovcová. 

IV. Určuje 
pana zastupitele Ing. Rudolfa Oberfalcera pro spolupráci při pořizování územní 
energetické koncepce města Strakonice, která bude v souladu s nařízením vlády č. 
232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci. 
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Usnesení č. 1574/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

vzít na vědomí zadání zpracování územní energetické koncepce města Strakonice, 
která bude v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické 
koncepci a o územní energetické koncepci, a to z důvodu ochrany životního prostředí 
ve městě Strakonice a jeho okolí. 
 

2) BEZBARIÉROVÁ TRASA DOMOV PRO SENIORY – KULTURNÍ DŮM, 
STRAKONICE“ – změnový list č. 1 
Usnesení č. 1575/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se změnovým listem č. 1, tzn.: Vložkováním stávající trasy kanalizace, dodávka a 
montáž revizních šachet, záměna zatřídění zeminy v úseku kanalizace od Š1 – Š5, 
odečet potrubí DN 500, demontáž potrubí DN 500  Š6 – Š9, demontáž stávajícího 
azbestového vodovodního potrubí DN 225, odečet šachet Š3 – Š6, nový kan. řád 
okolo zápustných kontejnerů DN 300, záměna horniny v případě posunutí řadu do 
trasy Husova - Máchova  DN 225, geodetické zaměření stávajícího stavu kanalizace 
jako podklad pro novou trasu nového podélného profilu, vodovodní přípojky, 
rekonstrukce vodovodní šachty v křížení ulic Mírova – Máchova, obetonování 
kanalizačního potrubí, prodloužení chodníku u okružní křižovatky na straně 
tenisových kurtů, protlak DN 110, dohled při provádění prací v blízkosti VN, rohožka 
před školou Jezerní, dopojení chodníku mezi školou Jezerní a parkem Jezárka, 
demontáž a zpětná montáž mobiliáře, bourání ŽB podezdívek podél č.p. 781, 782, 
981, a 982. 

II. Souhlasí 
na základě změnového listu č. 1, s navýšením  finančního plnění v rámci stavby: 
„BEZBARIÉROVÁ TRASA DOMOV PRO SENIORY – KULTURNÍ DŮM, STRAKONICE“ o 
částku 4.577.568  Kč bez  DPH. Celková cena díla bude bez DPH 54.465.997,46 Kč, 
cena s DPH 65.903.856,93 Kč. Dále s prodloužením konečného termínu, a to na 
19.9.2021 s tím, že dílčí termín plnění již nebude sjednáván. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného změnového listu č.1 a dále k následnému 
uzavření předmětného dodatku č. 2. 
 

3) Prodej dřevní hmoty v období duben - červen 2021 
Usnesení č. 1576/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2021-00042, mezi městem Strakonice 
a odběratelem XX, IČ 48218031, jehož předmětem bude změna čl. I Termín dodání: 
Dřevina bude dodána v období leden – červen 2021. Předpokládané odebrané 
množství se nemění. 

II. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2021-00041, mezi městem Strakonice 
a odběratelem XX, IČ: 16820169, jehož předmětem bude změna čl. I Termín dodání: 
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Dřevina bude dodána v období listopad leden – červen 2021. Předpokládané 
odebrané množství se nemění. 

III. Pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2021-00042.  

IV. Pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2021-00041.  
 

4) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu       
na stavební práce: „MŠ Holečkova 413, stavební úpravy“ 
Usnesení č. 1577/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci 
akce „MŠ Holečkova 413, stavební úpravy“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě těmto dodavatelům: 
1. XX, IČ 13507168 
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373, IČ 

45023522 
3. PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice, IČ 26070464 
4. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
5. XX, IČ 76032175 
6. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
7. GORSTAV, stav. společnost s.r.o., Volyňská 121, 38601 Strakonice, Před. 

Ptákovice, IČ 28114SS  
8. XX, IČ 10140247  
9. TEKTON CZ s.r.o., Slovenská 695, 38701 Volyně, IČ 2603470 
10. Stavební firma Hájíček, Berenda, s.r.o., Za Nádražím 2547/4 Písek, IČ 63277832 
11. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290, IČ: 43841252 
12. PRIMA, akciová společnost, Strakonice I, Raisova 1004, IČ: 47239743 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek na realizaci akce „MŠ Holečkova 413, stavební 
úpravy“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby „MŠ 
Holečkova 413, stavební úpravy“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3. člen: Ing. Oldřich Švehla 
4. člen: p. Jaroslav Houska  
5. člen: XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Ing. Tatiana Šamanková 
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3. náhradník: Ing. Petr Zdeněk 
4. náhradník: p. Dušan Kučera  
5. náhradník: XX    

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

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

5) Žádost o souhlas města Strakonice se stavbou dřevěné chatky z titulu 
vlastníka sousedního pozemku   
Usnesení č. 1578/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s realizací  stavby dřevěné chatky na pozemku p.č. 44/7, a to z titulu vlastníka 
sousedního pozemku  p.č. 33/2, vše v k.ú. Nové Strakonice.  

II. Souhlasí  
s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území v případě umístění stavby dřevěné chatky na pozemku 
p.č. 44/7 v k.ú. Nové Strakonice. Odstupová vzdálenost mezi touto stavbou a společné 
hranice s pozemkem p.č. 33/2 v k.ú. Nové Strakonice, který je ve vlastnictví města 
Strakonice, je stanovena na 1 m. 
Tyto souhlasy nenahrazují souhlas stavebního úřadu a architekta města.  
 

6) Podlimitní veřejná zakázka na služby na akci: projektová dokumentace 
„Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 1579/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
na doporučení pracovní skupiny v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ 
ukončit jednání s účastníkem – autory soutěžního návrhu 05 XX, zastoupeni kontaktní 
osobou panem XX 

II. Souhlasí 
s návrhem pracovní skupiny pokračovat v jednání v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění na výběr zhotovitele projektové dokumentace „Západní část Velkého 
náměstí ve Strakonicích“ a pokračovat tudíž v jednání s účastníkem – autory 
soutěžního návrhu 06 XX, zastoupeni kontaktní osobou panem XX. 

III. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového ve spolupráci s pracovní skupinou ustanovenou 
usnesením Rady města Strakonice č. 196/2020 ze dne 4.3.2020 zajistit pokračování 
jednání s účastníkem – autory soutěžního návrhu 06 XX, zastoupeni kontaktní osobou 
panem XX tak, aby bylo možné uzavřít smlouvu na realizaci této veřejné zakázky. 
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7) ZŠ Dukelská č.p. 166 – oprava vzduchotechniky v kuchyni  
Usnesení č. 1580/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „ZŠ Dukelská č.p. 166 – oprava vzduchotechniky v kuchyni“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností  KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., U 
Daliborky 578, 335 01 Nepomuk , IČ 26358344, za cenu 1.176.908 Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 1.424.059 Kč, termín plnění od 1.7.2021 do 23.8.2021. 
Předmětem smlouvy je realizace stavby „ ZŠ Dukelská  č.p. 166 – oprava 
vzduchotechniky v kuchyni “. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZŠ Dukelská  č.p. 
166 – oprava vzduchotechniky v kuchyni“. 
 

8) ZŠ Poděbradova – oprava sociálního zařízení dívky 
Usnesení č. 1581/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „ZŠ Poděbradova – oprava sociálního zařízení  dívky“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností  PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, 
Prachatice , IČ 26070464, za cenu 728.307 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně 
DPH 881.251 Kč, termín plnění od 1.7.2021 do 24.8.2021. Předmětem smlouvy je 
realizace stavby „ZŠ Poděbradova – oprava sociálního zařízení dívky“. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZŠ Poděbradova – 
oprava sociálního zařízení dívky“. 
 

9) MŠ Lidická č.p. 625 – oprava sociálního zařízení   
Usnesení č. 1582/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „MŠ Lidická č.p. 625 – oprava sociálního zařízení“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. 
o., Strakonice II, Komenského 373, IČ 4502352, za cenu 364.217 Kč bez DPH, tj. za 
celkovou cenu včetně DPH 440.703 Kč, termín plnění od 1.7.2021 do 22.8.2021. 
Předmětem smlouvy je realizace stavby „MŠ Lidická č.p. 625  – oprava  sociálního 
zařízení“. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „MŠ Lidická č.p. 625 – 
oprava sociálního zařízení“. 
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10) Žádost o zpřístupnění toalet na tržnici u kostela Sv. Markéty   
Usnesení č. 1583/2021 (38/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s bezplatným poskytnutím toalet na tržnici u kostela Sv. Markéty v souvislosti 
s pořádáním „duchovní obnovy“ v kostele Sv. Markéty ve dnech 14.6. – 18.6.2021, 
s tím, že toalety nebudou odemčeny trvale, klíč bude uložen v kostele Sv. Markéty a 
v průběhu i po skončení akce zajistí žadatel úklid těchto prostor. 
 

11) Vyklizení pozemků – areál Panská zahrada 
Usnesení č. 1584/2021  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru zaslat výzvu p. XX k vyklizení pozemků v areálu Panská zahrada. 
 

2. Finanční odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 17 - 18 
Usnesení č. 1585/2021 (38/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 17  ve výši  53.600,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola F. L. Čelakovského 
na úhradu zvýšených nákladů organizace spojené s péčí o děti pracovníků 
Integrovaného záchranného systému v souvislosti s epidemií Covid_19 za období 
04.01. - 09.04.2021. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových 
organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků 
za rok  2020.   

Rozpočtová skladba výdaje 1320 - 3412 - 5331  
 příjmy xxxx - 3xxx - 2229        

 

RO  č. 18 ve výši  9.000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na krytí výdajů při přípravě sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021. 

Rozpočtová skladba výdaje xxx - xxxx - 5xxx ÚZ  98 033  
 příjmy xxx - 0000 - 4111 ÚZ  98 033 

 

 ZŠ F. L. Čelakovského – změna použití IF 
Usnesení č. 1586/2021 (38/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se změnou použití investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ F. L. Čelakovského 
Strakonice, kdy místo schváleného pořízení konvektomatu (nebude v roce 2021 
realizováno) bude zakoupena nová elektrická smažící pánev do školní jídelny 
Chelčického 555, Strakonice. Stávající pánev je v havarijním stavu. 
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 MěÚSS Strakonice – použití IF 
Usnesení č. 1587/2021 (38/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace MěÚSS Strakonice ve výši 
210 000 Kč, a to na pořízení 2 ks přístrojů na dezinfekci místností z důvodu 
pandemické situace a 1 ks myčky pro Pečovatelskou službu, stávající myčka je 
nefunkční, její oprava je vzhledem ke stáří a stavu stroje nerentabilní.  
 
3. Odbor rozvoje 

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

Usnesení č. 1588/2021 (38/3) 
Rada města po projednání 

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

 Projekt „Město Strakonice – výsadba stromů v k. ú. Nové Strakonice 
a Dražejov u Strakonic“ – podání žádosti o dotaci  

Usnesení č. 1589/2021 (38/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Město Strakonice – výsadba stromů v k. ú. Nové 
Strakonice a Dražejov u Strakonic“ do výzvy v rámci Národního programu Životního 
prostředí 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 na 
spolufinancování a předfinancování realizace projektu „Město Strakonice – výsadba 
stromů v k. ú. Nové Strakonice a Dražejov u Strakonic“ 
 
4. Odbor školství 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2021 
Usnesení č. 1590/2021 (38/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
hodnoticí tabulky Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 

2021, opatření 1 - Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury, opatření 2 - Podpora 

jednorázových kulturních akcí a projektů.  

II. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 36 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice, z. s., 
Lidická 194, 386 01  Strakonice, IČO 27006107 na podporu celoroční činnosti - energie 
(voda, teplo, elektřina) a nájemné. 
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III. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Skupině historického šermu Vendetta, z. s., 
Šumavská 252, 386 01  Strakonice, IČO 27014762 na podporu celoroční činnosti - 
nájemné, energie, nákup, oprava a údržba obuvi, kostýmů, zbraní a rekvizit, cestovní 
náhrady, propagace vystoupení, mycí, čistící a desinfekční prostředky pro úklid prostor 
a údržbu kostýmů. 

IV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 35 000 Kč Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 
386 01  Strakonice, IČO 65053800 na podporu celoroční činnosti – náklady na letní 
soustředění, doprava na vystoupení, pronájem šatny, obnova krojového vybavení, 
pořízení rekvizit a hudebních nástrojů a jejich údržba, náklady na pojištění členů 
souboru. 

V. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 15 000 Kč panu XX, IČO 47257954 na 
podporu celoroční činnosti Dechové kapely Nektarka -  energie (elektrika, voda, teplo), 
údržba a obnova krojů, nástrojů, aparatury, zabezpečení zkoušek a propagace kapely 
v médiích, stolní a kapesní kalendáře. 

VI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 35 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké 
náměstí 4, 386 01 Strakonice, IČO 65016963 na podporu celoroční činnosti – nákup 
stanů pro venkovní aktivity. 

VII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Spolku historického šermu Markýz ze 
Strakonic, Zámek 1, 386 01  Strakonice, IČO 26525208 na podporu celoroční činnosti 
- energie, nájemné, oprava a pořízení zbraní, kostýmů, střelného prachu, doprava. 

VIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 40 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Mladé dudácké muzice, z. s., Sokolovská 983, 
386 01  Strakonice, IČO 22728287 na podporu celoroční činnosti – nájemné zkušebny, 
údržba souborového instrumentáře (hudební nástroje), údržba krojového inventáře, 
doprava na vystoupení.  

IX. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 30 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Loutkové scéně Radost Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1266, 386 01 Strakonice, IČO 60829206 na podporu celoroční činnosti – 
realizace nové pohádky, divadelní technika potřebná pro výjezdy, vzdělávání členů 
klubů - účast na seminářích, nájemné. 

X. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Divadelnímu souboru Čelakovský Strakonice, 
Mírová 831,  386 01  Strakonice, IČO 62519751 na podporu celoroční činnosti – výdaje 
spojené s premiérovým uvedením nových inscenací - kulisy, rekvizity, autorská práva, 
kostýmy, výdaje na následná představení - cestovné, nocležné, provozní náklady - 
nájemné a služby s tím spojené, odměny režisérům. 
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XI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 35 000 Kč Prácheňskému souboru písní a 
tanců Strakonice, z. s., Mírová 932, 386 01  Strakonice, IČO 60650427 na podporu 
celoroční činnosti - pořízení a oprava součástí lidových krojů, rekvizit a hudebních 
nástrojů, materiální a technické vybavení, doprava. 

XII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 22 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčko Strakonice, z. s., Tržní 815, 386 
01  Strakonice, IČO 22871365 na podporu celoroční činnosti - propagace, obnova a 
nákup kostýmů, služby (odborní lektoři, úklid zkušebny), nákup materiálu, nájemné, 
energie. 

XIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 10 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01  Strakonice, IČO 26992019 na podporu celoroční činnosti – nájemné, 
taneční semináře a soustředění, semináře a nájmy prostor na Letní taneční škole, 
obnova a pořízení nových kostýmů, propagace. 

XIV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve výši 6 000 Kč Jednotě Karla Havlíčka Borovského, 
z. s., Arch. Dubského 966, 386 01  Strakonice, IČO 02367246 na podporu celoroční 
činnosti – pohřebné členů spolku, cestovné, kancelářské potřeby, fotodokumentace, 
květiny, tisk. 

XV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 1) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města,  paní XX, IČO 76440907 na podporu celoroční 
činnosti RM Dance – nájemné, ušití a nákup tanečních kostýmů, nákup doplňků a 
rekvizit k choreografiím, nákup týmových oděvů, vybavení tanečního studia, taneční 
workshopy (externí lektoři). 

XVI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 9 950 Kč,  z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Sunshine Cabaretu, z. s., Švandy Dudáka 737, 
386 01 Strakonice, IČO 22838759 na zajištění akce Filmové léto 2021 - autorská práva, 
poplatky OSA, tisk a výlep plakátů, honorář pro hudebníky. 

XVII. Souhlasí   
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 35 000 Kč Sunshine Cabaretu, z. s., Švandy 
Dudáka 737, 386 01 Strakonice, IČO 22838759 na zajištění akce Divadlo trochu jinak 
- honoráře pro účinkující, tisk a výlep plakátů. 

XVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 40 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, IČO 47257954 na zajištění akce 
Nektarka - 30 let s námi - honoráře účinkujících a hostů, moderování celého pořadu, 
pronájem či doplnění prvků audio techniky (zejména nástrojových mikrofonů a jejich 
mixu), vytvoření videozáznamu.  

XIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 49 000 Kč Římskokatolické farnosti 
Strakonice, Velké náměstí 4, 386 01  Strakonice, IČO 65016963 na projekt otevření 
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kostela sv. Markéty pro veřejnost - honoráře pro brigádníky zajišťující průvodcovské 
služby. 

XX. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) paní XX na zajištění akce Kulečníkový turnaj v Hajské 
- kulečníkový stůl a putovní pohár z důvodu omezených finančních prostředků 
v rozpočtu města. 

XXI. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 8 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Loučení s 
prázdninami - skákací hrad, odměny pro děti, pomůcky na uspořádání soutěží, honorář 
na malování na obličej, honorář za vystoupení. 

XXII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 900 Kč paní XX na zajištění akce Střelecký 
den v Hajské -  putovní pohár, upomínkové předměty, medaile, pomůcky na střelbu. 

XXIII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 100 Kč paní XX na zajištění akce - zajištění 
akce Mikulášská v Hajské – honoráře. 

XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 2 000 Kč paní XX na zajištění akce Střelba 
vzduchovkou - odměny pro soutěžící, medaile.  

XXV. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 3 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Oslava prázdnin - 
zajištění akce, odměny pro děti. 

XXVI. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) paní XX na zajištění akce Halloween z důvodu 
omezených finančních prostředků v rozpočtu města.  

XXVII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 3 000 Kč paní XX na zajištění akce Zahájení 
adventu - vypouštění balónků s přáním pro Ježíška, soutěž, odměna pro děti. 

XXVIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 6 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 01  Strakonice, IČO 67151647 na zajištění 
akce Rozloučení s létem pro děti - honorář kapely, materiální zajištění akce, doprava 
(pohonné hmoty), zapůjčení grilu, palivo na opékání, dezinfekční a ochranné 
prostředky. 

XXIX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 4 000 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Starý Dražejov, Dražejov 38, 386 01  Strakonice, IČO 67151647 na zajištění 
akce Setkání spoluobčanů Dražejova na Štědrý večer - nákup vánočního stromu, 
materiální zajištění akce, doprava (pohonné hmoty), vánoční ozdoby, prskavky, svíčky, 
dezinfekční a ochranné prostředky. 

XXX. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 40 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 
01 Strakonice, IČO 00475921 na podporu vydání publikace k výročí 100 let házené ve 
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Strakonicích (1921-2021) - odměny za redakční zpracování, fotografie, grafické 
zpracování včetně vazby, tisk včetně předtiskové přípravy. 

XXXI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 7 000 Kč panu XX, IČO 88195023 na projekt 
Artwall - rekonstrukce výstavních rámů (materiál a práce), tisk výstav, tisk a výlep 
plakátů. 

XXXII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 15 000, DDM Strakonice, Na Ohradě 417,  
386 01  Strakonice, IČO 60650834 na zajištění akce SouthRocks 2021 - technické 
zajištění, honoráře umělců, propagace a materiál.  

XXXIII. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 2 450 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX, IČO 74932756 na akci Literární večer 
– čajovna Pod Stolem (honoráře účinkujících, tisk a výlep plakátů).  

XXXIV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 19 600 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčko Strakonice, z. s., Tržní 815, 386 
01  Strakonice, IČO 22871365 na zajištění akce Dance show - honoráře, ubytování, 
upomínkové předměty a ceny, propagace. 

XXXV. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 10 500 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01  Strakonice, IČO 26992019 na Mistrovství České republiky v country 
tancích a cloggingu dětí - doprava, účastnické poplatky a startovné. 

XXXVI. Souhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve výši 30 000 Kč Prostoru pro historii techniky, o. 
p. s., Kosmonautů 1241, 386 01 Strakonice, IČO 28146654 na zajištění akce 
Vzpomínková motocyklová Soutěž Šumavou 2021 - výroba plakátů, startovních čísel, 
pronájmy prostranství, propagace akce, webové stránky, cestovné organizátorů a 
odtahové služby při zajištění tratě, výroba ukazatelů tratě, plakety pro všechny jezdce, 
medaile a vítězné poháry. 

XXXVII. Souhlasí  
s poskytnutím dotace (opatření 2) ve snížené výši 8 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS – OSH Strakonice, Podsrpenská 438, 
386 01  Strakonice, IČO 63293234 na zajištění literární a grafické soutěže Požární 
ochrana očima dětí - nákup medailí a drobných cen pro děti s požární tematikou a 
tematikou čísel 112 a 150. 

XXXVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace (opatření 2) panu XX, IČO 09798137 na zajištění akce UP Nation 
- honoráře účinkujících, pronájem letiště, zvukové a světelné techniky, stage, mobilních 
toalet, propagace, OSA, foto+video, elektrická centrála, security.  

XXXIX. Souhlasí  
s uzavřením předmětných veřejnoprávních smluv.  

XL. Pověřuje   
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv.  
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 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice 

Usnesení č. 1591/2021 (38/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s předloženým prázdninovým provozem v měsících červenci a srpnu 2021 
v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice. 
 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Usnesení č. 1592/2021 (38/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353  Kč 230 
MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892  Kč 265 
MŠ Strakonice, Lidická 625    Kč 300 
MŠ Holečkova Strakonice    Kč 300   
MŠ Spojařů Strakonice    Kč 300 
MŠ Školní Strakonice    Kč 300 
MŠ Strakonice, Šumavská 264   Kč 300 
MŠ Čtyřlístek, Strakonice, Šumavská 264 Kč 360   
Částka je stanovena pro období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022. 
 

 Pozáruční servis elektronických úředních desek na 5 let 
Usnesení č. 1593/2021 (38/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o pozáruční podpoře elektronické uřední desky na 5 let mezi 

městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou emam s.r.o., Poříčí 

30, 678 01 Blansko za částku 478.555,- Kč včetně DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

5. Místostarosta 

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

Usnesení č. 1594/2021 (38/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s projektem „Přírodní areál zdraví Habeš – asfaltový okruh pro in-line bruslení v délce 
cca 1250 m“ 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 – asfaltový okruh pro in-line 
bruslení v délce cca 1250 m“ 
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6. Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

 Žádost o souhlas s přihlášením do výzvy č. 02 20 080 Šablony III  
Usnesení č. 1595/2021 (38/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přihlášením Mateřské školy U Parku, Strakonice, Plánkova 353 do výzvy MŠMT 

č.02_20_080 Šablony III. 

 
7. Odbor životního prostředí 

 Objednávky OŽP za březen 2021 
Usnesení č. 1596/2021 (38/7) 
Rada města po projednání 

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

8. Odbor dopravy 

 Zápis z 6. jednání dopravní komise Města Strakonice dne 23.2.2021  
Usnesení č. 1597/2021 (38/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání  dopravní komise konané dne 23.2.2021. 
 
9. Mgr. Marie Žiláková – členka RM 

 Zadání inzerce pro získání nového zubního lékaře 
Usnesení č. 1598/2021 (38/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním inzerce, jejímž předmětem bude oslovení zájemců – nových zubních 
lékařů pro město Strakonice s nabídkou poskytnutí zápůjčky finančních prostředků do 
výše až 1 500 000 Kč, poskytnutí nájmu služebního bytu ve městě a poskytnutí 
součinnosti při vyhledání vhodných nebytových prostor pro zřízení stomatologické 
ordinace. Inzerce bude zveřejněna na vhodných zdravotnických webech a v dalších 
médiích. 
II. Ukládá 
předsedkyni komise pro sociální věci a zdravotnictví Mgr. Marii Žilákové zajistit zadání 
inzerce dle výše uvedených podmínek. 
 
10. MěKS 

 Financování realizace akce Panská zahrada Strakonice 
Usnesení č. 1599/2021 (38/10) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
převod finančních prostředků ve výši  2 000 000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic příspěvkové organizace MěKS Strakonice na rekonstrukci Panské zahrady 
ve Strakonicích.  Finanční prostředky budou použity zejména na osvětlení, rozvaděče, 
oplocení, otevírací brány, pořízení mobiliáře a prodejního stánku, dále na výrobu 
krytého jeviště a zázemí pro muzikanty, přístřešek a sety pro návštěvníky. 
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11. Budova „Přádelny“ – pronájem  
Usnesení č. 1600/2021 (38/11) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2017-00422 uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností TC Přádelna Strakonice s.r.o., IČ 05879841, se sídlem Na Dubovci 140, 
Strakonice II, 386 01 Strakonice, a to dohodou. Nájemní smlouva bude ukončena 
bezprostředně poté, co společnost TC Přádelna Strakonice s.r.o. ukončí podnájemní 
smlouvy vztahující se k předmětu nájmu.  

II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem areálu nazývaného „Přádelna Strakonice“, tj. 
pozemku parc.č. st. 15/8, jehož součástí je budova čp. 140 v části obce Strakonice II, 
pozemku parc.č. st. 15/18, jehož součástí je stavba bez čp/če, víceúčelová stavba, 
pozemku parc.č. 836 a pozemku parc.č. 817,  vše v kat. území Nové Strakonice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu minimálně 20 let s předpokládaným 
počátkem nájmu (možností užívání) od 1.9.2021.  

III. Souhlasí  
s předložením záležitosti týkající se pronájmu areálu nazývaného „Přádelna 
Strakonice“, tj. pozemku parc.č. st. 15/8, jehož součástí je budova čp. 140 v části obce 
Strakonice II, pozemku parc.č. st. 15/18, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
víceúčelová stavba, pozemku parc.č. 836 a pozemku parc.č. 817,  vše v kat. území 
Nové Strakonice, k předjednání v zastupitelstvu města, a to před samotným 
rozhodnutím v RM. 
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 16,30 hodin. 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 28.04.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                    Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


