
Stránka 1 (celkem 46) 
 

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

upravujících ochranu osobních údajů 
 

      Z á p i s 
ze 41. schůze Rady města Strakonice 

konané 9. června 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
Přítomni: 6 členů RM 

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

Omluveni:   Mgr. Žiláková – členka RM 
          
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 1746/2021 – 1789/2021 

2. Odbor životního prostředí 

 Smlouva o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání 
s komunálním odpadem 
                                                                               Usnesení č. 1790/2021 

 Objednávky OŽP za květen 2021 
                                                                               Usnesení č. 1791/2021 

 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na realizaci nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávku: „Modernizace a rozšíření varovného a 
informačního systému města Strakonice“ 
                                                                               Usnesení č. 1792/2021 

 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na realizaci nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávku: „Nová cisternová automobilová stříkačka“  
                                                                               Usnesení č. 1793/2021 

3. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.05.2021 do 31.05.2021 
                                                                               Usnesení č. 1794/2021 

 Změna č. 11 Územního plánu Strakonice – uzavření smlouvy o dílo 
                                                                               Usnesení č. 1795/2021 

 Zápis z 7. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 31.05.2021 
                                                                               Usnesení č. 1796/2021 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup vybavení a 
oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, Strakonice“   
                                                                               Usnesení č. 1797/2021 

4. Odbor finanční 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím zřizovaných a 
založených organizací za rok 2020 
                                                                               Usnesení č. 1798/2021 
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 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2020 
                                                                               Usnesení č. 1799/2021 

 Rozpočtová opatření č. 26 – 42 
                                                                               Usnesení č. 1800/2021 

 Tenis klub Strakonice, spolek – poskytnutí investiční dotace 
                                                                               Usnesení č. 1801/2021 

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2021 ze dne 31.05.2021 
                                                                               Usnesení č. 1802/2021 

 Rozpočtové opatření č. 43 
                                                                               Usnesení č. 1803/2021 

 MěÚSS Strakonice – odvod z investičního fondu 
                                                                               Usnesení č. 1804/2021 

5. Městská policie 
 Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup vozidla“ 

                                                                               Usnesení č. 1805/2021 
6. Odbor školství 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 4/2021, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice a části 
společných školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1806/2021 

 Zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 14. 5. 2021 
                                                                               Usnesení č. 1807/2021 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ 
Čtyřlístek, v MŠ Lidická, v MŠ A.B.Svojsíka a v MŠ Šumavská 
                                                                               Usnesení č. 1808/2021 

 Smlouva na pozáruční podporu mobilních aplikací „Strakonice v mobilu“ a 
„Strakonice mapy“  
                                                                               Usnesení č. 1809/2021 

 Smlouva o dílo na rozvoj mobilních aplikací „Strakonice v mobilu“ a 
„Strakonice mapy“ 
                                                                               Usnesení č. 1810/2021 

 Užití znaku města Strakonice – Muzeum středního Pootaví Strakonice 
                                                                               Usnesení č. 1811/2021 

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – odepsání pohledávek 
                                                                               Usnesení č. 1812/2021 

 Objednávky odboru školství za květen 2021 
                                                                               Usnesení č. 1813/2021 

7. Tajemnice 
 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pololetí 2021 

                                                                               Usnesení č. 1814/2021 
8. Odbor sociální 

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
                                                                               Usnesení č. 1815/2021 

 Dotace – dotační program (body 2 – 27) 
                                                         Usnesení č. 1816/2021– 1841/2021 

 Individuální dotace 
                                                                               Usnesení č. 1842/2021 
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 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
                                                                               Usnesení č. 1843/2021 

 

41. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička 
ve 14:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na 
přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 

 
 
1. Majetkový odbor 

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

1) Český svaz chovatelů, z. s., základní organizace Strakonice, 
Podsrpenská 339, Strakonice,  IČ 70534969 – žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1746/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2016-00133, 
týkající se snížení nájemného ve výši 50 % pro rok 2021 a uhrazení této platby v 2. 
polovině roku 2021. 
Nájemní smlouva číslo 2016-00133 je uzavřena s Českým svazem chovatelů, z. s., 
základní organizace Strakonice, Podsrpenská 339, Strakonice, IČ 70534969 a týká se 
pronájmu části pozemku p. č. 1120/2  za účelem parkování automobilů při konání a 
provozu chovatelských trhů v areálu nájemce, tj. Českého svazu chovatelů základní 
organizace Strakonice, a to pouze v časovém rozmezí tj. každou neděli v roce, vše 
v katastrálním území Strakonice.  
 

2) Žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1747/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2014-068, týkající 
se odpuštění  nájemného ve výši 100 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. května 
2021 včetně. To je období, kdy z důvodu nařízení vlády ČR nemohl být pronajatý 
nebytový prostor otevřen.  
Nájemní smlouva číslo 2014-068 je uzavřena s paní XX, IČ 75466864 a týká se 
pronájmu prodejního stánku číslo 4 umístěného na části pozemku p. č. st. 308, 
včetně pozemku pod markýzou, vše v katastrálním území Strakonice,  za účelem 
provozování prodejny s prodejem ocelových šperků + doplňků.  
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3) Žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1748/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013-415, týkající 
se odpuštění  nájemného ve výši 100 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. května 
2021 včetně. To je období, kdy z důvodu nařízení vlády ČR nemohl být pronajatý 
nebytový prostor otevřen.  
Nájemní smlouva číslo 2013-415 je uzavřena s paní XX, IČ 49044818 a týká se 
pronájmu prodejního stánku číslo 7 umístěného na části pozemku p. č. st. 308, 
včetně pozemku pod markýzou, v katastrálním území Strakonice, za účelem 
provozování prodejny s prodejem punčochového zboží, prádla, šátků, čepic, klobouků 
apod.   
 

4) Mikulovská Viktorie I. s.r.o., Pod Platanem 275/12, 692 01 Mikulov – 

žádost o snížení nájemného 

Usnesení č. 1749/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2018-00112, 
týkající se odpuštění  nájemného ve výši 50 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. 
května 2021 včetně. To je z důvodu epidemiologické situace.  
Nájemní smlouva číslo 2018-00112 je uzavřena se společností Mikulovská Viktorie I., 
s.r.o., Pod Platanem 275/12, 692 01 Mikulov a týká se pronájmu prodejního stánku 
číslo 9 umístěného na části pozemku p. č. st. 308, včetně pozemku pod markýzou, 
v katastrálním území Strakonice, za účelem provozování vinotéky.    
 

5) Žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1750/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2017-
00187,(dodatek číslo 1 k NS číslo 2013-424 o postoupení práv a povinností) týkající 
se odpuštění nájemného ve výši 50 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. května 
2021 včetně. To je z důvodu epidemiologické situace.  
Nájemní smlouva číslo 2017-00187,(dodatek číslo 1 k NS číslo 2013-424 o postoupení 
práv a povinností) je uzavřena s paní XX, IČ 05731682 a týká se pronájmu 
prodejního stánku číslo 5 umístěného na části pozemku p. č. st. 308, včetně 
pozemku pod markýzou,  v katastrálním území Strakonice, za účelem provozování 
prodejny s prodejem sazenic, květin, dekorativního zboží, ovoce a zelenina.    
 

6) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1751/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Trvá 
na usnesení RM číslo 1338/2021, ze dne 10. února 2021, týkající se nesouhlasu 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 599/27 v katastrálním území 



Stránka 5 (celkem 46) 
 

Pracejovice za účelem chovu domácích zvířat a trvá na vyklizení předmětné části 
pozemku.  
 

7) Společenství vlastníků pro dům číslo popisné 810-811, Zahradní ulice, 
Strakonice – žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1752/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p. č. 563/53 v katastrálním území 
Strakonice o výměře 963 m2, za účelem jeho užívání v souvislosti s bytovým domem 
č. p. 810-811, Zahradní ulice, Strakonice. 
 

8) Žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1753/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1420 v katastrálním území 
Strakonice o výměře cca 50 m2, a to na dobu určitou do 30.září 2021.  
 

 

9) Žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1754/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1420 v katastrálním území 
Strakonice o výměře cca 300 m2, za účelem užívání pozemku jako zahrádky, a to na 
dobu určitou do 30. září 2021.  

 

10) Railreklam, spol. s r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4 – dodatek 
k nájemní smlouvě – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1755/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Trvá  
na usnesení RM číslo 1318/2021, tzn., že RM souhlasí  s uzavřením dodatku 
k smlouvě  o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní reklamu číslo 02-147 ze dne 
10. června 2002, za účelem umístění druhé plochy reklamního panelu o rozměrech 
5,1 x 2,4 m, a to na již umístěný stávající reklamní stojan. To znamená 1 stojan, 2 ks 
reklamní plochy celkem. Dodatek bude uzavřen se společností  Railreklam, spol. 
s r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, a to zpětně od 1. ledna 2020, za cenu 
nájmu za druhou reklamní plochu 8.500 Kč + aktuální sazba DPH. 

II. Nesouhlasí  
s odpuštěním nájemného za tuto velkoplošnou reklamní plochu a to v termínu od 1. 
ledna 2020 do doby její demontáže, to je po dobu, kdy nebyla uzavřena žádná 
smlouva.   
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11) Původní žádost o přechod nájmu pod  plechovou garáží 
- nyní žádost o pronájem, případně prodej – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1756/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1120/2 v katastrálním území 
Strakonice o výměře cca 21 m2 za účelem umístění plechové garáže. 
 

12) Prominutí poplatků za restaurační zahrádky, a to až do konce 
kalendářního roku 2021 
Usnesení č. 1757/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
z důvodů zmírnění důsledků, souvisejících s krizovými či mimořádnými opatřeními, 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatků k nájemní smlouvám, jež se budou týkat 
snížení ceny nájmu, a to v období celého roku 2021, to znamená od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2021 ve výši 100 % ceny nájmu, a to za podmínky, že nájemce předloží 
pronajímateli platnou smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro 
nakládání s tříděnými složkami komunálního odpadu nebo platnou smlouvu o 
předávání komunálního odpadu oprávněné osobě.  
Nájemní smlouvy jsou uzavřeny za  účelem zřízení a užívání tzv. předzahrádky. 
Jedná se o tyto nájemní smlouvy:  

1. Nájemní smlouva číslo 04-384, uzavřena mezi městem Strakonice a společností 
JAPAJO s.r.o., Strakonice I, Palackého náměstí 102, IČ 49018752 

2. Nájemní smlouva číslo 06-479, uzavřena mezi městem Strakonice a paní XX,  
3. IČ 48216780 
4. Nájemní smlouva číslo 08-189, uzavřena mezi městem Strakonice a společností 

Znakon Reality s.r.o., Sousedovice 44, IČ 04747445 
5. Nájemní smlouva číslo 2013-254, uzavřena mezi městem Strakonice a paní XX, 

IČ 71976116 
6. Nájemní smlouva číslo 2015-118, uzavřena mezi městem Strakonice a 

společností Hober s.r.o., Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, IČ 63271842 
7. Nájemní smlouva číslo 2017-00179, uzavřena mezi městem Strakonice a paní 

XX, IČ 73531812 
8. Nájemní smlouva číslo 2017-00180, uzavřena mezi městem Strakonice a panem 

XX, IČ 01083597 
9. Nájemní smlouva číslo  2017-00197, uzavřena mezi městem Strakonice a panem 

XX, IČ 68535546 
10. Nájemní smlouva číslo 2017-00520, uzavřena mezi městem Strakonice a panem 

XX, IČ 02868091 
11. Nájemní smlouva číslo 2018-00096, uzavřena mezi městem Strakonice a paní 

XX, IČ 14727412 
12. Nájemní smlouva číslo 2018-00570, uzavřena mezi městem Strakonice a 

společností Sůl a řepa s.r.o., Strakonice I, Bavorova 20, IČ 06434347 
13. Nájemní smlouva číslo 2020-00026, uzavřena mezi městem Strakonice a 

společností Agatler s.r.o., Strakonice II, Bezděkovská 184, IČ 02540452 
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14.  Nájemní smlouva číslo 2020-00033, uzavřena mezi městem Strakonice a 
panem XX  

15. Nájemní smlouva číslo 2020-00474, uzavřena mezi městem Strakonice a 
společností ROSES HOTELS s. r. o., Palackého náměstí 80, Strakonice I, 386 01 
Strakonice, IČ 090 68 597  

16. Nájemní smlouva číslo 2020-00475, uzavřena mezi městem Strakonice a panem 
XX, IČ 04315111  

17. Nájemní smlouva číslo 2021-00088, uzavřena mezi městem Strakonice a 
společností GARANTSTAV ST, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 
04 České Budějovice, IČ 260 76 985 

18. Nájemní smlouva číslo 2021-00089, uzavřena mezi městem Strakonice a 
společností GARANTSTAV ST, s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice 4, 370 
04 České Budějovice, IČ 260 76 985 

 

13) Žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1758/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p. č. st. 34/2 v katastrálním území 
Nové Strakonice – lokalita Bažantnice, za účelem parkování 2-3 větších přívěsů, 
vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v kolizi s aktuálním využíváním areálu. 

II. Souhlasí  
s vyřazením žadatele z evidence o pronájmu pozemku p.č. st. 34/2 v k katastrálním 
území Nové Strakonice.  
 

14) Původní žádost o výmaz: výhrada zpětné koupě – dohoda o zrušení 
výhrady zpětné koupě 
Usnesení č. 1759/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s tím, že v případě uzavření Dohody o zrušení výhrady zpětné koupě, jež je uzavírána 
mezi městem Strakonice na straně jedné a paní XX, paní XX, panem XX a panem XX 
na straně druhé, aby náklady spojené se sepsáním dohody hradilo město Strakonice 
a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradila druhá strana, to je paní 
XX, paní XX, pan XX a pan XX. 
 

15) Přehled nástaveb a vestaveb v majetku města Strakonice, prodeje 
bytů 
Usnesení č. 1760/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled stávajících bytových jednotek v nástavbách a vestavbách v budovách 
v majetku města Strakonice. 
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16) Pronájem prodejního gastro stánku číslo 10 na tržnici u kostela Svaté 
Markéty  

Usnesení č. 1761/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení RM číslo 1485/2021, týkající se pronájmu prodejního stánku panu XX.  
 

 
Usnesení č. 1762/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prodejního gastro stánku číslo 10, 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: 02099853, za účelem prodeje 
zmrzliny + doplňkového sortimentu, 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 číslo 10 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.  
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.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

17) Žádost o prominutí nájemného z nebytového prostoru, Velké náměstí, 
Strakonice 
Usnesení č. 1763/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s  uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00404 uzavřené  dne 31.7.2017 
mezi městem a p. XX, jehož předmětem bude prominutí nájemného z  nebytového 
prostoru v objektu Velké nám. ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 144/1 v k.ú. 
Strakonice, a to na období od 1.1.2021 do doby, než bude možné otevřít provozovnu 
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v pronajatém nebytovém prostoru v objektu, Velké nám. ve Strakonicích, na poz. p.č. 
st. 144/1 v k.ú. Strakonice, na základě nařízení vlády ČR k uvolnění 
epidemiologických opatření na  území ČR. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 

18) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku                         
v majetku města Strakonice p.č. 607/3 v  k.ú. Strakonice. 
Usnesení č. 1764/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Vodovodní a kanalizační přípojka na p.č. 607/9, k.ú. 
Strakonice“ s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku 
města Strakonice 607/3 v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- 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. 

Tento souhlas je podmíněn souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

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

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

19) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku                         
v majetku města Strakonice p.č. 1073/1 v k.ú. Modlešovice. 
Usnesení č. 1765/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Rodinný dům XX“ s uložením nové vodovodní přípojky do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1073/1 v k.ú. Modlešovice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- 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. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a paní XX. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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20) Přehled objednávek majetkového odboru za květen 2021 
Usnesení č. 1766/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

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

 

21) Modulový bytový objekt Bažantnice 
Usnesení č. 1767/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
informace týkají se případné dodávky a montáže modulového bytového objektu do 
lokality Bažantnice. 
 

22) Zhotovení projektové dokumentace: REKONSTRUKCE DOMU KULTURY 
STRAKONICE - OSTANÍ ETAPY 
Usnesení č. 1768/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na služby – zhotovení projektové dokumentace: 
REKONSTRUKCE DOMU KULTURY STRAKONICE - OSTANÍ ETAPY v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
II. Rozhodla 
že nabídky budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle ekonomické výhodnosti 
Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle výše nabídkové ceny 
bez DPH a zkušeností členů realizačního týmu. 

1. Výše nabídkové ceny  60 % 

2. Zkušenosti členů realizačního týmu  40 % 

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby – zhotovení projektové 
dokumentace: REKONSTRUKCE DOMU KULTURY STRAKONICE - OSTANÍ ETAPY. 

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

1. člen  Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Petr Zdeněk 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen XX  (Veřejné zakázky s.r.o.) 

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

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

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

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

 

23) Žádost o souhlas s rekonstrukcí bytového domu  
Usnesení č. 1769/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s realizací  zateplení obvodových konstrukcí rodinného domu v ul. Šumavská, 
Strakonice II., umístěného na pozemku p. č. st. 438 v k.ú. Nové Strakonice, z  titulu 
vlastníka sousedního pozemku p.č. 720/2 v k.ú. Nové Strakonice.  

II. Souhlasí 
s přesahem zateplovacího systému stavby bytového domu v ul. Šumavská, Strakonice 
II., v tl. 8 cm na fasádě tohoto domu, a to na pozemek p.č. 720/2 v k.ú. Nové 
Strakonice, který je ve vlastnictví města Strakonice. 
Tyto souhlasy nenahrazují souhlas stavebního úřadu a architekta města.  
 

24) Společnost KeyReal s.r.o, Riegrova 1912/36, České Budějovice - 
žádost o zvýšení částky za vyhotovení znaleckého posudku  
Usnesení č. 1770/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se změnou části usnesení RM č. 4555/2018 ze dne 21.2.2018 v případě stanovení 
částky za vyhotovení znaleckého posudku u znalce pana XX, a to na částku 1.700 Kč 
za pozemek (původně 900 Kč)  a 2.900 Kč za bytovou jednotku (původně 2.100 Kč). 

II. Ukládá 
majetkovému odboru provést poptávkové řízení na výběr znalce pro vypracování 
znaleckých posudků pro oceňování nemovitých věcí pro město Strakonice. 

 

25) Žádost o připojení nemovitosti na vodovodní řad  
Usnesení č. 1771/2021 (41/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s připojením na vodovodní řad v obci Střela na pozemku par. č. 698/1 k. ú. Střela, 
přičemž napojení na vodovodní řad a provedení samotného připojení vodovodního 
řadu vedoucího na pozemky p. č. 469/33 a na p. č. 469/34 k. ú. Střela, bude hrazeno 
žadatelem. 
 

  



Stránka 12 (celkem 46) 
 

1) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1772/2021 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 320/1 o výměře cca 
27 m2 v katastrálním území Přední Ptákovice.   
II. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 320/1 o 
výměře cca 27 m2 v katastrálním území  Přední Ptákovice.   
 

2) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1773/2021 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p. č. 951/8 o výměře cca 150 
m2 v katastrálním území Strakonice. Přesná výměra bude určena na základě 
geometrického plánu.   
 

3) Žádost o výmaz předkupním právem pro město Strakonice pozemku p.č. 
367/1 v k.ú. Strakonice, zřízeného v dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 1774/2021 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p.č. 367/1 o výměře 19.802 m2 
v k.ú. Strakonice od spoluvlastníků pana XX (podíl ¼), paní XX (podíl 3/16), pana XX 
6 (podíl ¼), pana XX (podíl 3/16) a od paní XX (podíl 1/8), a to z titulu předkupního 
práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. 

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s výmazem předkupního práva k pozemku p.č. 367/1 o výměře 19.802 m2 
v k.ú. Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 

4) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42 – uzavření souhlasného 
prohlášení z důvodu převodu pozemků zastavěných komunikací I. třídy – 
silnicí I/22 a I/4 
Usnesení č. 1775/2021 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení mezi městem Strakonice, IČ 251810, 
se sídlem Velké nám.2, Strakonice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží  390/42, 
jejímž předmětem je převod pozemků v k.ú. Nové Strakonice, zastavěných  tělesem 
komunikace první třídy - silnicí č. I/22 a č. I/4: 

 p.č. 626/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 
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 p.č. 626/7, ostatní plocha, ostatní komunikace  

 p.č. 625/101, ostatní plocha, ostatní komunikace 
 p.č. 633/15, ostatní plocha, silnice 
 p.č. 633/15, ostatní plocha, silnice 
 p.č. 633/34, ostatní plocha, silnice 
 p.č. 633/36, ostatní plocha, ostatní komunikace 

 p.č. 726/42, ostatní plocha, ostatní komunikace 
 p.č. 726/44, ostatní plocha, ostatní komunikace 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem souhlasného prohlášení. 
 

5) Římskokatolická farnost Strakonice, IČ: 65016963, Bavorova 30,  386 
01 Strakonice – směna pozemků - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1776/2021 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a 
to: 

 p.č. 454/7 o výměře 4.377 m2 
 p.č. 472/3 o výměře 13.642 m2 
 část 509/32 o výměře cca 42.000 m2 (přesná výměra bude stanovena 

geometrickým plánem) 
 618/4 o výměře 2.553 m2 
 619/17 o výměře  1.232 m2, vše v k.ú. Střela 

 1405 o výměře 194 m2 
 1407 o výměře 327 m2 
 1406 o výměře cca 9.858 m2 
 část 1338 o výměře cca 2.600 m2 (přesná výměra bude stanovena 

geometrickým plánem) 

 1408 o výměře 38.439 m2, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
za pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Strakonice, a to:  

  257/1 o výměře 3.175 m2 
  257/2 o výměře 2.328 m2 
  773/1 o výměře 1.333 m2, vše v k.ú. Strakonice. 

 

6) Převod bytů postavených za přispění státní dotace do vlastnictví 
nájemcům  
Usnesení č. 1777/2021 (41/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+1 (66,90 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 669/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 381 611 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
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II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+0 (61,60 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 616/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 364 638 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
V. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+1 (70,40 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 704/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 566 000 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
VI. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
VII. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+1 (70,10 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 701/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 381 611 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
VIII. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
IX. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky, o velikosti 1+0 (62,40 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 624/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 320 965 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
X. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XI. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky, o velikosti 2+1 (83,75 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 808/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 381 611 Kč. 



Stránka 15 (celkem 46) 
 

Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
XII. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XIV. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky, o velikosti 1+1 (78,15 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 754/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 733 280 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
XV. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XVI. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 2+1 (69,65 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 697/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 418 673 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
XVII. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XVIII. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s panem XX a paní XX, jejímž předmětem bude 
prodej bytové jednotky, o velikosti 1+1 (75,65 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice 
II, na pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 729/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 499 535 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
XIX. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
XX. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manželi XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky  o velikosti 1+1 (72,80 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 700/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 462 473 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   
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XXI. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

XXII. Doporučuje ZM  

souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní XX, jejímž předmětem bude prodej 
bytové jednotky o velikosti 1+1 (77,25 m2), v domě, ul. Nádražní, Strakonice II, na 
pozemku parc. č. st. 471, obec Strakonice, k. ú. Nové Strakonice, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 773/54232 na společných částech 
domu a pozemku parc. č. st. 471 v k. ú. Nové Strakonice, za kupní cenu 521 098 Kč. 
Kupní cena je nižší než cena obvyklá z důvodu, které jsou náležitě zdůvodněny 
v podkladovém materiálu.   

XXIII. Doporučuje ZM 

pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

XXIV. Doporučuje ZM 

schválit obecné znění kupní smlouvy, týkající se prodeje bytových jednotek 
vybudovaných za poskytnutí státní dotace, do kterého pak budou doplňovány údaje 
týkající se konkrétních kupujících (nájemců) a konkrétní bytové jednotky dle 
jednotlivých bodů usnesení.  
 

1) Stavební úpravy návsi v osadě Hajská   
Usnesení č. 1778/2021 (41/1b) 
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: „Stavební úpravy návsi v osadě Hajská  “, za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Reno Šumava, a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí, IČ: 60071346 
2. Stavební společnost H a T, spol. s.r.o., Komenského 373, Strakonice, IČO: 
45023522 
3. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
4. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
5. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, IČO: 26101262 
6. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 
48035599 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Stavební úpravy návsi v osadě Hajská  “. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Stavební úpravy návsi v osadě Hajská  “. 

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

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

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

2) Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha 1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s  realizací stavby „Pracejovice – rekonstrukce a modernizace 
jímání vod “  
Usnesení č. 1779/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi 
smluvními stranami, a to Správou železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 
Dlážděná 1003/7, Praha 1 (povinný)  a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 
Strakonice, IČ: 00251810 (oprávněný). Předmětem této smlouvy je zřízení a vymezení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice 
(oprávněný), spočívající v povinnosti povinného strpět na pozemku p.č. 925 v k.ú. 
Pracejovice (vlastnictví povinného) vodovodní řad v rámci stavby „Pracejovice – 
rekonstrukce a modernizace jímání vod“. Stavba je situována v obvodu a ochranném 
pásmu dráhy železniční tratě České Velenice – Plzeň s křížením trati protlakem v žkm 
277,121. Rozsah věcného břemene na pozemku p.č. 925 v k.ú. Pracejovice 
vymezuje  geometrický plán č. 303-79/2020. Obsahem věcného břemene je právo 
oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat vedení vodovodního řadu na 
dotčeném pozemku, jakož i právo provádět výměnu, modernizace nebo zlepšení jeho 
výkonnosti, včetně odstranění. 
Právo služebnosti inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za 
jednorázovou úhradu ve výši 13.969 Kč + DPH v zákonné výši. Zálohová  platba  za  
zřízení  věcného břemene byla uhrazena dne  27.7.2004 ve výši 16.421 Kč včetně DPH. 
Konečná faktura se započtením zálohy bude vystavena povinným (SŽDC) do 10 dnů 
ode dne vrácení podepsané smlouvy oprávněným (město Strakonice). 

II. Souhlasí  
se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2021-00245. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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3) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice – žádost o      
souhlas s vybudováním uzamykatelné branky  
Usnesení č. 1780/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vybudováním nové uzamykatelné branky na odpočivadle schodiště vedoucího 
k hradnímu safari a doplněním plotu podél schodiště, dle přílohy č. 3, materiálu č. 
41/1b, majetkové záležitost. Důvodem je  zajištění přístupu ke generálnímu klíči pro 
potřeby HZS, nacházející se za současnou železnou brankou, která se nyní zamyká. 
Veškeré náklady spojené s umístěním i odstraněním hradí Muzeum středního Pootaví. 
 

4) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice – žádost o 
výpůjčku části III. nádvoří hradu (p.č. st. 3/1 v k.ú. Nové Strakonice) - 
vyhlášení záměru  
Usnesení č. 1781/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p. č. st. 3/1 v k.ú. Nové Strakonice 
o výměře cca 110 m2, za účelem konání venkovní výstavy „Rekonstrukce expozic 
muzea v obrazech“, a to do 31.10.2021 
 
5) Příspěvková organizace Městské kulturní středisko, IČ: 00367869 – 
dodatek č. 12 ke Smlouvě o výpůjčce majetku města Strakonice č. 2012-
448 
Usnesení č. 1782/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 12 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448 uzavřené mezi 
městem Strakonice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko, Mírová ul. 
831, Strakonice, IČ 00367869, jehož předmětem bude rozšíření čl. I., odst. 1. 
Předmětu výpůjčky a projevu vůle o následující nemovitý majetek: 
- pozemek parc. č. 10/2, ostatní plocha, zeleň, o evidované výměře 5586 m2 
- pozemek parc. č. st. 3/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, nemovitá kulturní 
památka, 
   o evidované výměře 494 m2 
- pozemek parc. č. 814, jiná plocha, ostatní plocha, nemovitá kulturní památka, o 
evidované výměře  
  313 m2 
- nezastavěná část pozemku parc. č. st. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá 
kulturní památka,  
  (jedná se o I., II. a III. hradní nádvoří strakonického hradu), 
to vše v kat. území Nové Strakonice, obec a okres Strakonice.  
Při nakládání s vypůjčeným majetkem bude postupovat příspěvková organizace MěKS 
v souladu s aktuálně platnými usneseními Rady města Strakonice a Zastupitelstva 
města Strakonice.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
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6) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní 
haly, Máchova 1113, Strakonice  
Usnesení č. 1783/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem 1 místnosti o výměře 19,81 m2 v I. poschodí 
objektu Sportovní haly, Máchova 1113 ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 1903 
v k.ú. Strakonice.   
 

7) Žádost Rodinného centra Beruška Strakonice, z.s., se sídlem Lidická 
194, Strakonice I, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 1784/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s tím, aby si spolek Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., se sídlem Lidická 194, 
Strakonice I, 386 01 Strakonice, umístil nadzemní nafukovací bazén pro příměstský 
tábor pro děti na pozemku města Strakonice p. č. st. 227 v k.ú. Strakonice (pozemek 
přilehlý k budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích), a provedl s tím související 
vyrovnání terénu v místě, kde bude bazén umístěn, to vše na náklady žadatele. Po 
odstranění bazénu, v případě ukončení činnosti spolku v budově Lidická 194 ve 
Strakonicích, bude pozemek pod bazénem uveden do původního stavu. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MÚ. 
 

8) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu       
na stavební práce: „ Zimní  stadion - oprava střechy“ 
Usnesení č. 1785/2021 (41/1b) 
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 „Zimní stadion - oprava střechy“, za podmínek a v rozsahu uvedeném 
ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. Chládek FCH s.r.o., V Lipkách 196, Strakonice, IČ 260093588 
2. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373, IČ 

45023522 
3. MAXIM house  s.r.o. Dvory  39, 383 01 Prachatice, IČ 28095073       
4. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262 
5. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786 
6. XX, IČ 02124955  

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek na realizaci akce „Zimní  stadion - oprava 
střechy“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby „Zimní  
stadion - oprava střechy“. 
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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 
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. 
 

9) Podlimitní veřejná zakázka „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“, 
zadávaná formou Design and Build (Navrhni a Postav) 
Usnesení č. 1786/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci akce „Skatepark Na Křemelce, 
Strakonice“ v zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), formou  Design and Build 
(Navrhni a Postav). 

II. Rozhodla 
že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude 
hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle níže uvedených pravidel stanovených 
v souladu s § 115 ZZVZ: 
 

Dílčí hodnotící kritéria Váha kritéria 

1. Celková nabídková cena v Kč s DPH 80 % 

2. Zkušenosti dodavatele s realizací obdobných stavebních prací 20 % 

 

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na 
realizaci akce „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“. 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke 
lhůtě plnění: 
a) termín předání a převzetí staveniště: dle dohody zadavatele a dodavatele, 
nejpozději do 30.11.2021 
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b) termín zahájení realizace první fáze: do 10 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště 
c) termín dokončení realizace první fáze – projektová dokumentace: do 31.12.2021 
d) termín dokončení realizace první fáze – stavební povolení: do 31.03.2022 
e) termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla): do 31.07.2022 

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

1. člen Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen p. Jan Hrdlička 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen XX, CORPORIN s.r.o.  

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

1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Josef Zoch 
3. náhradník p. Dušan Kučera 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Petr Zdeněk  

Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo 
jejich náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise 
většinou hlasů přítomných členů. 

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

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

10) Veřejná zakázka „Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – 
výměna výtahu do stávající šachty“ 
Usnesení č. 1787/2021 (41/1b) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na stavební práce: „Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, 
Strakonice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) s tím, že realizace proběhne do 
9 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 
Kompletní zadávací dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele a výzva 
k podání nabídky bude zaslána: 

1. Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČ: 
27127010  

2. Výtahy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice, IČ:  
25174762      

3. VÝTAHY KUBÍK s.r.o., Severní 333, PSČ 25225 Ořech, IČ: 26168901  
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4. AZ VÝTAHY ČR s.r.o., Husova 1285/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 
26289563  

5. TREBILIFT, s.r.o., Hasskova 88/15, 674 01 Třebíč, Vnitřní Město, IČ: 25505734  
6. OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254 
7. TRIPLEX servis s.r.o., Dubinská 12, 500 09 Hradec Králové, Svinary, IČ: 

28854250 
8. VÝTAHY Plzeň - Elex, s.r.o., U Hřbitova 1109/24, Skvrňany, 318 00 Plzeň, IČ: 

45359512 
a to za podmínky dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice na 
realizaci této akce. 

II. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: 
„Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – výměna výtahu do stávající 
šachty“. 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen XX, MěÚSS 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen XX, CORPORIN s.r.o. 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník Josef Zoch 
3. náhradník p. XX, MěÚSS 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Petr Zdeněk 

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. 
 
1) Žádost o výmaz předkupního práva pro město Strakonice k pozemku                  
parc. č. 528/5 v k. ú. Strakonice, zřízeného dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 1788/2021 (41/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

souhlasit s nevyužitím nabídky prodeje pozemku p.č. 528/5 o výměře 944 m2 v k.ú. 
Strakonice od paní XX, a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

II. Doporučuje ZM 

souhlasit s výmazem předkupního práva k pozemku p.č. 528/5 o výměře 944 m2 
v k.ú. Strakonice, a to z titulu předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
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1) Dodávka mycího stroje pro ŠJ Jezerní, Strakonice 
Usnesení č. 1789/2021 (41/1d) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla  
na základě doporučení hodnotící komise vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku „Dodávka mycího stroje pro ŠJ Jezerní, Strakonice“ firmu: 
HOSPIMED, spol. s r.o., se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853  
z důvodu, že tato firma neprokázala u nabízeného plnění – mycího stroje - naplnění 
technických specifikací požadovaných zadavatelem. 

II. Rozhodla  
na základě doporučení hodnotící komise vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku „Dodávka mycího stroje pro ŠJ Jezerní, Strakonice“ firmu: 
SALMON GASTRO, s.r.o., se sídlem Opatovická 112/2, 370 10 České Budějovice, IČO 
26030357 z důvodu, že tato firma neprokázala u nabízeného plnění – mycího stroje - 
naplnění technických specifikací požadovaných zadavatelem a dále nesplnila 
technickou kvalifikaci požadovanou zadavatelem (nedoložila potřebný počet 
referenčních zakázek v požadovaném finančním objemu). 

III. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci: „Dodávka mycího stroje pro ŠJ Jezerní, Strakonice“ 
Pořadí nabídek: 
1. místo:  
firma  HOFMANN Strakonice s.r.o. 
se sídlem  5. května 148, 386 01 Strakonice 
IČO: 25229028: celková cena s DPH 1.443.802,30 Kč   
2. místo:  
firma  GASTRO Klimatech s.r.o. 
se sídlem  Chebská 270/85, Karlovy Vary, 360 06 
IČO: 25228803: celková cena s DPH 1.614.863,60 Kč  

IV. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou 
zakázku. 

V. Pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy na akci „Dodávka mycího stroje pro ŠJ 
Jezerní, Strakonice“. 
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2. Odbor životního prostředí 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek a Ing. Kurek. 

 Smlouva o využití systému zavedeného městem Strakonice pro 
nakládání s komunálním odpadem 

Usnesení č. 1790/2021 (41/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
smlouvu o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání 
s komunálním odpadem. 

II. Pověřuje 
vedoucího odboru životního prostředí Ing. Jaroslava Brůžka a jeho zástupkyni Ing. Lucii 
Klimešovou podpisem předmětných smluv. 
 

 Objednávky OŽP za květen 2021 
Usnesení č. 1791/2021 (41/2) 
Rada města po projednání 

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

 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na realizaci 
nadlimitní veřejné zakázky na dodávku: „Modernizace a rozšíření 
varovného a informačního systému města Strakonice“ 

Usnesení č. 1792/2021 (41/2a) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení č. 1143/2020 z 26. schůze Rady města Strakonice konané 25. listopadu 2020 
- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na realizaci nadlimitní veřejné 
zakázky na dodávku: „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému 
města Strakonice“ 

II. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku na 
dodávku: „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města 
Strakonice“ v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

III. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 
dodávku: „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města 
Strakonice“. 

IV. Jmenuje  

členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen   Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen   Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen   Ing. Peter Kurek 
4. člen   Bc. Eva Janochová 
5. člen   XX 
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náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. náhradník  Mgr. Břetislav Hrdlička  
2. náhradník  Ing. Lucie Klimešová  
3. náhradník  Ing. Eva Předotová 
4. náhradník  Mgr. Michal Novotný 
5. náhradník  Ing. Václav Sýkora 
a hodnotící komisi pověřuje k posouzení splnění kvalifikace a  podmínek účasti v 
zadávacím řízení a k posouzení a hodnocení nabídek. 

V. Ukládá 
vedoucí odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů pro dokončení 
zadávacího řízení. 

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

 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na realizaci 
nadlimitní veřejné zakázky na dodávku: „Nová cisternová 
automobilová stříkačka“ 

Usnesení č. 1793/2021 (41/2a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku na 
dodávku: „Nová cisternová automobilová stříkačka“ v otevřeném řízení dle ustanovení 
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 
dodávku: „Nová cisternová automobilová stříkačka“. 

III. Jmenuje  

členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen   Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen   Ing. Jaroslav Brůžek 
3. člen   Ing. Peter Kurek 
4. člen   XX 
5. člen   XX 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. náhradník  Mgr. Břetislav Hrdlička  
2. náhradník  Ing. Lucie Klimešová  
3. náhradník  Ing. Michal Předota  
4. náhradník  XX 
5. náhradník  XX 
a hodnotící komisi pověřuje k posouzení splnění kvalifikace a  podmínek účasti v 
zadávacím řízení a k posouzení a hodnocení nabídek. 

IV. Ukládá 
vedoucí odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů pro dokončení 
zadávacího řízení. 
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V. Pověřuje 
vedoucí odboru životního prostředí podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky. 
 
3. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.05.2021 do 
31.05.2021 

Usnesení č. 1794/2021 (41/3) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.05.2021 do 31.05.2021 
 

 Změna č. 11 Územního plánu Strakonice – uzavření smlouvy o dílo 
Usnesení č. 1795/2021 (41/3) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
v souladu s čl. 1 odst. 7 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice, že veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování Změny č. 11 Územního 
plánu Strakonice bude zadána zhotoviteli Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 
00 Praha 4, IČ 26483734, podmínkou uzavření smlouvy o dílo je schválení pořízení 
předmětné Změny č. 11 Územního plánu Strakonice Zastupitelstvem města Strakonice 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 
00 Praha 4, IČ 26483734, na zpracování Změny č. 11 Územního plánu Strakonice za 
cenu díla 230.000,- Kč bez DPH, tj. 278.300,- Kč vč. DPH 

III. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 

 Zápis z 7. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 
31.05.2021 

Usnesení č. 1796/2021 (41/3) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z 7. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 31.05.2021 

II. Ukládá 
odboru rozvoje zadat zpracování prověřovací územní studie pro lokalitu Podskalí 
(Podskalí 1, 2, 3 dle Územního plánu Strakonice), která bude sloužit jako podklad pro 
zpracování změny Územního plánu Strakonice 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt „Nákup 
vybavení a oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, Strakonice”  

Usnesení č. 1797/2021 (41/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1490/21, reg. č. 453-01-28/21 
na realizaci projektu „Nákup vybavení a oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, 
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Strakonice”, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a 
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše 
dotace činí 69 000,00 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.  
 
4. Odbor finanční 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a jím 
zřizovaných a založených organizací za rok 2020 

Usnesení č. 1798/2021 (41/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM   
souhlasit s celoročním hospodařením města Strakonice a jím zřizovaných a založených 
organizací za rok 2020 bez výhrad. 

II. Doporučuje ZM   
přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, uvedená 
v příloze č. 4. 
 

 Účetní závěrka města Strakonice za rok 2020 
Usnesení č. 1799/2021 (41/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM   
schválit účetní závěrku města Strakonice za rok 2020. 
 

 Rozpočtová opatření č 26 - 42 
Usnesení č. 1800/2021 (41/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 26 ve výši  80 000,00 Kč 
Neinvestiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola F. L. Čelakovského Strakonice  za účelem zajištění projektu „Relaxačně 
smyslový ateliér propojený s výtvarnou a grafickou dílnou na ZŠ F. L. Čelakovského. 

Rozpočtová skladba příjmy 1320 - 0000 - 4122 ÚZ  415 
 výdaje 1320 - 3421 - 5336     ÚZ  415 

 
RO  č. 27 ve výši  280 000,00 Kč 
Investiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola  Dukelská Strakonice  za účelem zajištění projektu „Rekonstrukce zázemí 
tělocvičen v ZŠ Strakonice, Dukelská 166“. 

Rozpočtová skladba příjmy 1321 - 0000 - 4222 ÚZ  416 
 výdaje 1321 - 3421 - 6356     ÚZ  416 

 
RO  č. 28  ve výši  202 148,00 Kč 
Neinvestiční mimořádná průtoková dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou 
organizaci MěÚSS, Strakonice  na antigenní testování klientů a návštěv klientů. 
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Rozpočtová skladba příjmy 1230 - 0000 - 4116 ÚZ  13 351 
 výdaje 1230 - xxxx - 5336     ÚZ  13 351 
    

 

RO  č. 29 ve výši  73 590,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s Covid-19. 

Rozpočtová skladba příjmy  0000 - 4116 ÚZ  13 018 
 výdaje 101 – 6171 - 5xxx     ÚZ  13 018 

 

RO  č. 30 ve výši  510 000,00 Kč 
Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Objekt 
technického zázemí – nohejbal Strakonice“. Celkové výdaje projektu činí cca 1 
200 000,00 Kč, vlastní podíl města ve výši 690 000,00 Kč bude řešen rozpočtovým 
opatřením, které bude předloženo na jednání zastupitelstva města dne 23.6.2021 (viz 
RO č. 37). 

Rozpočtová skladba příjmy 756 - 0000 - 4222 ÚZ  416 
 výdaje 756 – 34xx - 6xxx     ÚZ  416 
    

RO  č. 31 ve výši  60 000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Sýpka 
na pozemku parc.č. st. 6/1, k.ú. Nové Strakonice – restaurátorský průzkum, stavebně-
technický průzkum, mykologický průzkum, dendrochronologický průzkum a statický 
posudek“. Celkové výdaje projektu dle rozpočtu k žádosti o dotaci činí 109 500,00 Kč, 
vlastní podíl města ve výši 49 500,00 Kč bude hrazen přesunem z org. 799 - položky 
projekty, posudky, průzkumy. 

Rozpočtová skladba příjmy 710 - 0000 - 4122 ÚZ  457 
 výdaje 710 - 332x - 5xxx     ÚZ  457 
    

RO  č. 32 ve výši  46 000,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Obnova 
kapličky Sv. Petra na Podskalí, Strakonice“. Celkové výdaje projektu dle rozpočtu 
k žádosti o dotaci činí 377 900,00 Kč, vlastní podíl města ve výši 331 900,00 Kč bude 
hrazen částečně z org. 717 – kapličky, kulturní památky, částečně navýšením rozpočtu 
výdajů majetkového odboru (viz RO č. 32) 

Rozpočtová skladba příjmy 717 - 0000 - 4122 ÚZ  457 
 výdaje 717 - 332x - 5xxx     ÚZ  457 
    

RO  č. 33 ve výši  250 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce kapličky – oprava, rekonstrukce. 
Peněžní prostředky budou použity na spolufinancování akce „Obnova kapličky Sv. Petra 
na Podskalí, Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 717 – 332x – 5xxx  
 financování 8115  

 

RO  č. 34 ve výši  250 000,00 Kč 
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Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování akce „Plavecký stadion – 
oprava zastřešení a nosné konstrukce“. Na akci je v rozpočtu schváleno 19 000 000, 
Kč, finanční prostředky budou použity zejména na autorský dozor a činnosti 
koordinátora BOZP. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 755 – 3412 – xxxx  
 financování 8115  

II. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 35 ve výši 1 300 000,00 Kč 
Investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice 
na rekonstrukci letního kina ve Strakonicích. V roce 2020 proběhla první etapa 
rekonstrukce, v rámci které byl pořízen digitální projektor, byly provedeny opravy 
zvuku, světel, promítacích ploch, prodejního stánku, apod. V současné době probíhá 
druhá etapa, v jejímž rámci bude vybudován parket a požární schodiště v ceně cca 
450 000,00 Kč (hrazeno z prostředků organizace). Investiční příspěvek bude použit na 
třetí etapu (dokončení) rekonstrukce letního kina, kdy dojde k opravě sedaček, 
pochozích cest, nátěrům konstrukcí, betonových stěn, apod.). Rozpočtové opatření 
bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši 
nedočerpaných účelových prostředků za rok  2020.   

Rozpočtová skladba výdaje 1078 - 3319 - 6351  
 příjmy xxxx - 3xxx - 2229        

 

RO  č. 36 ve výši 1 071 900,00 Kč 
Snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Strakonice, Lidická 
625 a rozdělení této částky na nově vzniklé příspěvkové organizace v souladu 
s usnesením ZM č. 291/ZM/2020 ze dne 16. 12. 2020, kterým bylo schváleno rozdělení 
právního subjektu Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, na čtyři samostatné právní 
subjekty, a to od 1. 9. 2021. Současně dochází ke snížení účelově určených prostředků 
(část příspěvku s vyúčtováním určeného na energie a odpisy) ve výši 734 700,00 Kč a 
jeho přerozdělení na nově vzniklé subjekty.  
- Mateřská škola Školní Strakonice – příspěvek na provoz ve výši 531 600,00 Kč (z toho  
účelové prostředky: el. energie – 67 500,00 Kč, teplo – 229 400,00 Kč, voda – 
37 100,00 Kč, odpisy – 25 600,00 Kč)  
- Mateřská škola Spojařů Strakonice – příspěvek na provoz ve výši 275 400,00 Kč (z 
toho  účelové prostředky: el. energie – 40 600,00 Kč, teplo – 50 400,00 Kč, voda – 
52 100,00 Kč, odpisy – 16 300,00 Kč)  
- Mateřskou školu Holečkova Strakonice – příspěvek na provoz ve výši 264 900,00 Kč 
(z toho  účelové prostředky: el. energie – 32 600,00 Kč, teplo – 72 400,00 Kč, voda – 
20 400,00 Kč, odpisy – 23 500,00 Kč)  
 

Rozpočtová skladba výdaje 1312 - 3111 - 5331 - 1 071 900,00 
 výdaje 1308 - 3111 - 5331 + 531 600,00 
 výdaje 1311 - 3111 - 5331 + 275 400,00 
 výdaje 1305 - 3111 - 5331     + 264 900,00 

 

RO  č. 37 ve výši 4 000 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dokončení akce „Bezbariérová trasa domov 
pro seniory – kulturní dům, Strakonice“. Na akci je v roce 2021 v rozpočtu města 
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schválena částka 62 813 tis. Kč, k navýšení dochází zejména z důvodu vložkování 
stávající trasy kanalizace, záměně zatřídění zeminy, dodávky a montáže revizních 
šachet, demontáže potrubí. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 1078 - 3319 - 6351  
 příjmy xxxx - 3xxx - 2229        

 
RO  č. 38 ve výši  690 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na spolufinancování projektu „Objekt 
technického zázemí – nohejbal Strakonice“, a to v k.ú. Dražejov u Strakonic (lokalita 
Habeš). Záměrem projektu je vybudování zděného jednopodlažního objektu 
technického zázemí zastřešeného plechovou krytinou, obsahující šatnu, umývárnu, 
WC, a dále zádveří, příruční sklad a chodbu. Realizací projektu dojde ke zlepšení stavu 
zázemí sportoviště, aby jeho stav odpovídal technickým, bezpečnostním a hygienickým 
předpisům. Celkové výdaje projektu činí cca 1 200 000,00 Kč, na projekt byla získána 
dotace z Jihočeského kraje ve výši 510 000,00 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 756 - 3412 – 6xxx  
 financování 8115      

 

RO  č. 39 ve výši 1 000 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Veřejné osvětlení Virt a Nový 
Dražejov“. K realizaci akce dochází v návaznosti na právě realizovanou kabelizaci NN 
(investor EG.D, a.s.) v městských částech Virtova a Nový Dražejov. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 792 - 3631 – xxxx  
 financování 8115      

 

RO  č. 40 ve výši 3 400 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na akci „Veřejné osvětlení – garáže u 
hřbitova“. Jedná se o nasvětlení cest kolem hřbitova u sv. Václava, které propojují 
přístup ke garážím u hřbitova, na hřbitov a podchod pod železniční tratí. Osvětlení bude 
zajištěno rozvody s celkem 18 ks novými stožáry veřejného osvětlení. Komunikace jsou 
dost využívané a v současné době nejsou dostatečně osvětlené. Rozpočtové opatření 
bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 793 - 3631 - xxxx  

 financování 8115      

 

RO  č. 41 ve výši 850 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování rekonstrukce umývárny 
nádobí ve školní jídelně ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní ulice. Finanční prostředky 
budou použity na výměnu myčky a s tím související dodávky a stavební úpravy. 
Celková předpokládaná cena činí 1 600 000 Kč, v rozpočtu města je schválena částka 
750 000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 77x - 3113 - xxxx  
 financování 8115      
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RO  č. 42 ve výši 300.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů na poskytnutí investiční dotace spolku Tenis klub Strakonice, 
spolek, IČO 16820037, se sídlem Máchova 178, 386 01  Strakonice, a to na 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v šatnách 
tenisového areálu“.  Spolek je vlastníkem provozní budovy, v níž se šatny a sociální 
zařízení nalézají. V rámci projektu dojde k vybourání nenosných  konstrukcí, zvýšení 
kapacity sprch a WC.  Na projekt získal spolek dotaci z Jihočeského kraje ve výši 
420 000 Kč, celkový rozpočet nákladů na projekt činí cca 1 000 000 Kč. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 600 - 3429 – 6322  
 financování 8115  

 

 

 Tenis klub Strakonice, spolek – poskytnutí investiční dotace  
Usnesení č. 1801/2021 (41/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

schválit poskytnutí dotace spolku Tenis klub Strakonice, spolek, IČO 16820037, se 
sídlem Máchova 178, 386 01  Strakonice, a to na  spolufinancování projektu 
„Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v šatnách tenisového areálu“. Spolek má 
cca 170 členů, z čehož je více než polovina dětí a mládeže, kurty navštěvuje dalších 
cca 150 sportovců. Klub pořádá místní i celostátní turnaje a provozuje vlastní 
tenisovou školu. Zrekonstruované sociální zařízení tudíž bude využito velkou skupinou 
sportovců. 

II. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění mezi městem 
Strakonice jako poskytovatelem a spolkem Tenis klub Strakonice, spolek, IČO 
16820037, se sídlem Máchova 178, 386 01  Strakonice, jako příjemcem ve výši 300 
000 Kč, a to na  spolufinancování projektu „Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení 
v šatnách tenisového areálu“.  

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace spolku 
spolkem Tenis klub Strakonice, spolek, IČO 16820037, se sídlem Máchova 178, 386 01  
Strakonice. 
 

 Finanční výbor – Zápis č. 2/2021 ze dne 31.05.2021  
Usnesení č. 1802/2021 (41/4) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2021 ze dne 31.05.2021. 
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 Rozpočtové opatření č  43 
Usnesení č. 1803/2021 (41/4a) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 43  ve výši 2 000 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na výměnu výtahu v domě pro seniory 
v Lidické ulici.  K výměně dochází z důvodu špatného technického stavu výtahu a 
častých nákladných oprav. Výtah nesplňuje parametry evakuačního výtahu, má 
nefunkční nouzové vyproštění. Rozpočtové opatření bude kryto odvodem z investičního 
fondu příspěvkové organizace MěÚSS Strakonice. 

Rozpočtová skladba výdaje  773 - 4350 - xxxx  
 příjmy 1230 - 4350 - 2122        

 

 MěÚSS Strakonice – odvod z investičního fondu 
Usnesení č. 1804/2021 (41/4a) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM uložit 
odvod z investičního fondu příspěvkové organizace MěÚSS Strakonice v roce 2021 ve 
výši 2 000 000,00 Kč. Finanční prostředky budou použity na výměnu výtahu v domě 
pro seniory v Lidické ulici. 
 

5. Městská policie 

 Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup vozidla“ 
Usnesení č. 1805/2021 (41/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky: „Nákup vozidla“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností AUTO 
ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. za cenu 323 884 Kč bez DPH, tj. včetně DPH 391 900 Kč. 
Termín plnění do 31. 7. 2021. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na koupi vozidla se společností AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. , 
se sídlem Vinařického 961, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČO 482 07 322 na „Nákup 
vozidla“ za cenu 323 884 Kč bez DPH, tj. včetně DPH 391 900 Kč.  

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

6. Odbor školství 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 4/2021, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice a části společných školských obvodů mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 1806/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 4/2021, kterou se stanoví 

školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice a části společných 

školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem Strakonice.  
 

 Zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 14. 5. 2021 
Usnesení č. 1807/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
zápis z jednání projektu Otavská plavba ze dne 14. 5. 2021.  
II. Doporučuje ZM 
schválit záměr založení spolku podporujícího cestovní ruch v Pootaví.  
 

 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, 
v MŠ Čtyřlístek, v MŠ Lidická, v MŠ A. B. Svojsíka a v MŠ Šumavská  

Usnesení č. 1808/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
povolit výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 v MŠ U 
Parku ve 2. třídě na 25 dětí, ve 4. třídě na 26 dětí a v odloučeném pracovišti Lidická 
194 na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
II. Rozhodla 
povolit výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 v MŠ 
Čtyřlístek ve 3. třídě na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
III. Rozhodla 
povolit výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 v MŠ 
Lidická v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 3. třídě na 28 dětí a ve 4. třídě na 27 dětí, v 
odloučeném pracovišti MŠ Školní v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a ve 3. 
třídě na 27 dětí,  v odloučeném pracovišti MŠ Holečkova 413 ve 3. třídě a ve 4. třídě 
na 25 dětí, v odloučeném pracovišti MŠ Spojařů 1260 ve  2. třídě a ve 4. třídě na 28 
dětí a ve 3. třídě na 27 dětí a v odloučeném pracovišti MŠ Stavbařů 213 v 1. třídě na 
28 dětí a ve 2. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
IV. Rozhodla 
povolit výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 v MŠ A. 
B. Svojsíka v 1. třídě na 27 dětí a ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za 
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a 
při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
V. Rozhodla 
povolit výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 v MŠ 
Šumavská v 1. třídě, ve 2. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí a ve 3. třídě na 27 dětí za 
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a 
při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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 Smlouva o pozáruční podpoře mobilních aplikací „Strakonice 
v mobilu“ a „Strakonice mapy“ –  městská mobilní a městská mapová 
aplikace  

Usnesení č. 1809/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je pozáruční podpora mobilních aplikací 

„Strakonice v mobilu“ a „Strakonice mapy“ – mezi městem Strakonice, Velké náměstí 

2, 386 01 Strakonice a firmou Eternal, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 

5 za částku 60.500 Kč ročně včetně DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Smlouva o dílo na rozvoj mobilních aplikací „Strakonice v mobilu“ a 
„Strakonice mapy“ 

Usnesení č. 1810/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na rozvoj mobilních aplikací „Strakonice v mobilu“ a 

„Strakonice mapy“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a 

firmou Eternal, s. r. o, náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 za částku 112.711,5 

Kč včetně DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Užití znaku města Strakonice – Muzeum středního Pootaví 
Strakonice 

Usnesení č. 1811/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice Muzeem středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 
01 Strakonice, IČO 00072150 v nově zrekonstruovaném vstupním foyer strakonického 
hradu.  
 

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – odepsání pohledávek 
Usnesení č. 1812/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
odepsat pohledávky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 v celkové výši 1.825 Kč 
(nedoplatek za úhradu školného a stravného za jedno dítě) z účetní evidence jako 
nevymožitelné. 

II. Ukládá 
Mateřské škole Strakonice, Lidická 625 odepsat pohledávky z účetní evidence. 
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 Objednávky odboru školství za květen 2021 
Usnesení č. 1813/2021 (41/6) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru školství za květen 2021 
 
7. Tajemnice 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období I. pol. 
2020 

Usnesení č. 1814/2021 (41/7) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné 
splnění mimořádných úkolů v období I. pololetí roku 2021 poskytnutí odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu, 
který je v písemné podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 
 
8. Odbor sociální 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká. 

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 1815/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zápis z 2. jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví ze dne 14.4.2021   
 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice – odborné sociální poradenství 
Usnesení č. 1816/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 20.000 Kč na odborné sociální poradenství. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 60.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí  dotace s Oblastní charitou Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na odborné sociální poradenství, 
v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě 
Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 20.000 Kč na odborné sociální 
poradenství  
 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice – pečovatelská služba 
Usnesení č. 1817/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 30.000 Kč na pečovatelskou službu. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na pečovatelskou službu, 
v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě 
Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na pečovatelskou 
službu  
 

 Dotace – Oblastní charita Strakonice – osobní asistence 
Usnesení č. 1818/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím dotace Oblastní charitě Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 
Strakonice ve výši 25.000 Kč na osobní asistenci. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice, 
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 25.000 Kč na osobní asistenci, 
v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní charitě 
Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice ve výši 25.000 Kč na osobní asistenci  
 

 Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice – 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek   

Usnesení č. 1819/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 5.904 Kč na  úhradu 
nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování doplňkové činnosti 
Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 
 

 Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice – odborné 
sociální poradenství 

Usnesení č. 1820/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 24.000 Kč na dofinancování  
nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro poskytování Odborného sociálního 
poradenství, zejména pro zdravotně postižené, jejich blízké a rodiny 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 44.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 
24.000 Kč na dofinancování  nájemného bezbariérových prostor, které slouží pro 
poskytování Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně postižené, 
jejich blízké a rodiny v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
Prachatice ve výši 24.000 Kč na dofinancování  nájemného bezbariérových prostor, 
které slouží pro poskytování Odborného sociálního poradenství, zejména pro zdravotně 
postižené, jejich blízké a rodiny 
   

 Dotace - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, 
o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice – osobní 
asistence  

Usnesení č. 1821/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice ve výši 10.000 Kč na dofinancování  
nájemného prostor, které slouží jako nutné zázemí pro osobní asistentky, sociální 
pracovnice a realizaci služby osobní asistence 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 23.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 Prachatice  ve výši 
10.000 Kč na dofinancování nájemného prostor, které slouží jako nutné zázemí pro 
osobní asistentky, sociální pracovnice a realizaci služby osobní asistence v předloženém 
znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeskému centru pro 
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Strakonice,  SNP 559, 383 01 
Prachatice ve výši 10.000 Kč dofinancování  nájemného prostor, které slouží jako nutné 
zázemí pro osobní asistentky, sociální pracovnice a realizaci služby osobní asistence  
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 Dotace - Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice   

Usnesení č. 1822/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice  ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů na energie – 
vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny kompenzačních 
pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníka 
půjčovny.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 30.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., 
ÚS Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů 
na energie – vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 v místnosti půjčovny 
kompenzačních pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu mzdových nákladů 
pracovníka půjčovny v předloženém znění.  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení zdravotně 
postižených v ČR, z.s., ÚS Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 10.000 
Kč na úhradu nákladů na energie – vodu a topení v části budovy Stavbařů 213 
v místnosti půjčovny kompenzačních pomůcek ÚS ve Strakonicích a částečnou úhradu 
mzdových nákladů pracovníka půjčovny.  
 

 Dotace -Domácí péče ČČK  o.p.s, B. Němcové 1118, 386 01 
Strakonice   

Usnesení č. 1823/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve 
výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, B. Němcové 1118, 
386 01 Strakonice  ve výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domácí péči ČČK  o.p.s, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve výši 50.000 Kč příspěvek na nájem a služby 
 

 Dotace - Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice     

Usnesení č. 1824/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Strakonice, B. 
Němcové 1118, 386 01 Strakonice ve výši 40.000 Kč na nájem a služby  
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Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 
Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice  ve výši 40.000 Kč na nájem a služby 
v předloženém znění  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže Strakonice, B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice  ve výši 40.000 Kč 
na nájem a služby  
 

 Dotace - Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 
01 Strakonice  

Usnesení č. 1825/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Rodinnému centrum Beruška Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 
01 Strakonice  ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na úhradu mzdy 
koordinátorky    
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 45.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centrum Beruška Strakonice, 
z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice  ve  výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na 
úhradu mzdy koordinátorky v předloženém znění    

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Rodinnému centrum Beruška 
Strakonice, z.s., Lidická 194, 386 01 Strakonice  ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí 
nákladů na úhradu mzdy koordinátorky    
 

 Dotace - Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, 
Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice    

Usnesení č. 1826/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 
164/1, 370 01 České Budějovice ve výši 15.000 Kč na dofinancování provozních 
nákladů služby 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 21.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, pobočka České 
Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice ve výši 15.000 Kč na 
dofinancování provozních nákladů služby v předloženém znění 
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Společnosti pro ranou péči, 
pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice  ve výši 15.000 
Kč na dofinancování provozních nákladů služby 
 

 Dotace - Oblastní odbočka SONS, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice  
Usnesení č. 1827/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 
40.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, Stavbařů 213, 386 
01 Strakonice ve výši 40.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře SONS v předloženém 
znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní odbočce SONS, 
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice ve výši 40.000 Kč na provoz kontaktní kanceláře 
SONS 
 

 Dotace - I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, Soběslav  
Usnesení č. 1828/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, Soběslav ve výši 12.000 
Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem služby rané péče. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 49.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda Beneše 286, 
Soběslav ve výši 12.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem služby 
rané péče v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace I MY, o.p.s., Tř. Dr. Edvarda 
Beneše 286, Soběslav 12.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem 
služby rané péče  
 

 Dotace - Kotva při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 
386 01 Strakonice – sociálně vyloučení   

Usnesení č. 1829/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 
Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem- 
sociálně vyloučení   
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 35.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem – sociálně vyloučení v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění 
provozu Domova se zvláštním režimem – sociálně vyloučení 
 

 Dotace - Kotva při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 
386 01 Strakonice – senioři   

Usnesení č. 1830/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 
Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem- 
senioři   
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 35.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem – senioři předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice ve výši 30.000 Kč na zajištění 
provozu Domova se zvláštním režimem – senioři 
   

 Dotace - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  

Usnesení č. 1831/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. 
ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice ve výši 9.000 Kč na osobní náklady 
poradce sociální služby raná péče 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 40.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  
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ve výši 9.000 Kč na osobní náklady poradce sociální služby raná péče v předloženém 
znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Arpidě, centru pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením, z. ú., U Hvízdala 1 402/9, 370 11 České Budějovice  
ve výši 9.000 Kč na osobní náklady poradce sociální služby raná péče 
 

 Dotace – Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 
Vodňany  

Usnesení č. 1832/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 
Vodňany  ve výši  2.000 Kč  na nákup mechanického transportního vozíku pro seniory 
v pobytovém sociálním zařízení Domově pro seniory ve Vodňanech 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 4.000 Kč nelze poskytnout v plné výši z důvodu 
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo 
nám. 21, 389 01 Vodňany  ve výši  2.000 Kč  na nákup mechanického transportního 
vozíku pro seniory v pobytovém sociálním zařízení Domově pro seniory ve Vodňanech 
v předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Centru sociální pomoci 
Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany  ve výši  2.000 Kč  na nákup mechanického 
transportního vozíku pro seniory v pobytovém sociálním zařízení Domově pro seniory 
ve Vodňanech 
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Kontaktní centrum PREVENT 
Usnesení č. 1833/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
60.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby  Kontaktní centrum Prevent  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 100.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 60.000 Kč  na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 60.000 Kč  na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby  Kontaktní centrum Prevent 
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 Dotace – Prevent 99 z.ú. - Jihočeský streetwork PREVENT  
Usnesení č. 1834/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
44.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 57.886 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 44.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 44.500 Kč na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT  
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. - Adiktologická poradna PREVENT  
Usnesení č. 1835/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice ve výši 
60.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby Adiktologická poradna PREVENT.  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 86.500 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města 

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, 
Strakonice ve výši 60.500 Kč na financování osobních a provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT v předloženém znění 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice ve výši 60.500 Kč na financování osobních a provozních 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby Adiktologická poradna PREVENT  
 

 Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociální 
rehabilitace 

Usnesení č. 1836/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – 
sociální rehabilitace ve výši 25.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění vozidel, mzdové 
náklady. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.780 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  
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II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 
397 01 Písek– sociální rehabilitace ve výši 25.000 Kč na zákonné a havarijní pojištění 
vozidel, mzdové náklady v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek – sociální rehabilitace ve výši 25.000 Kč na zákonné a 
havarijní pojištění vozidel, mzdové náklady.  
 
 

 Dotace - Fokus – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek – sociálně 
terapeutická dílna 

Usnesení č. 1837/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
souhlasit s poskytnutím dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 397 01 Písek– 
sociálně terapeutická dílna   ve výši 25.000 Kč na materiál pro potřeby klientů, úklid 
prostor, mzdové náklady  
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 97.280 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Doporučuje ZM  
souhlasit uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., Kollárova 485, 
397 01 Písek – sociálně terapeutická dílna   ve výši 25.000 Kč na materiál pro potřeby 
klientů, úklid prostor, mzdové náklady v předloženém znění.  

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu – Písek, z.ú., 
Kollárova 485, 397 01 Písek – sociálně terapeutická dílna   ve výši 25.000 Kč na materiál 
pro potřeby klientů, úklid prostor, mzdové náklady.  
 
 

 Dotace - Fokus České Budějovice, z.ú., Novohradská 1058/71, 370 
08 České Budějovice 

Usnesení č. 1838/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Fokusu České Budějovice, z.ú., Novohradská 1058/71, 370 08 
České Budějovice ve výši 5.000 Kč na provozní náklady, mzdy a ostatní osobní náklady 
nutné pro zajištění služby chráněné bydlení 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 13.800 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu České Budějovice, z.ú., Novohradská 
1058/71, 370 08 České Budějovice ve výši  5.000 Kč na  provozní náklady, mzdy a 
ostatní osobní náklady nutné pro zajištění služby chráněné bydlení  v předloženém 
znění.  
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III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Fokusu České Budějovice, 
z.ú., Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice ve výši  5.000 Kč na provozní 
náklady, mzdy a ostatní osobní náklady nutné pro zajištění služby chráněné bydlení  
 

 Dotace – Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 
17, 373 71 Libníč 

Usnesení č. 1839/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 
373 71 Libníč  ve výši 13.000 Kč na podporu činnosti registrované služby DZR.   
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 22.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Domovu Libníč a Centru sociálních služeb 
Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč  ve výši 13.000 Kč na podporu činnosti registrované 
služby DZR v předloženém znění.  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Domovu Libníč a Centru 
sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč  ve výši 13.000 Kč na podporu 
činnosti registrované služby DZR.   
 

 Dotace - Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8  
Usnesení č. 1840/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s poskytnutím dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 10.000 
Kč na  pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a rodičovské linky. 
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 35.000 Kč nelze poskytnout v plné výši 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.  

II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 
8 ve výši 10.000 Kč na  pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a 
rodičovské linky v předloženém znění.  

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 
95, 181 02 Praha 8 ve výši 10.000 Kč na  pokrytí části nákladů celostátní telefonní 
Linky bezpečí a rodičovské linky. 
 

 Dotace – APLA Jižní Čechy, z. ú., Farského 887, 390 02 Tábor   
Usnesení č. 1841/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s poskytnutím dotace APLE Jižní Čechy, z. ú., Farského 887, 390 02 
Tábor  na podporu sociálních služeb ve výši 81.000 Kč z důvodu podané neúplné 
žádosti. 
 

 Individuální dotace – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 
Neumannova 144, 383 01 Prachatice   

Usnesení č. 1842/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
nesouhlasit s poskytnutím dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 
144, 383 01 Prachatice na úhradu materiálu, služeb a dalších provozních nákladů 
potřebných k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o nevyléčitelně nemocné, 
umírající pacienty z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města v roce 
2021.   
 

 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou  
Usnesení č. 1843/2021 (41/8) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 58,26 m2 manželům XX,  přičemž smlouva o nájmu 
bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení 
vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu.  Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, 
tj. ve výši 50,00 Kč/m2 kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha 
o výměře 55,54 m2, přičemž k částce bude přičteno 362 Kč (zařizovací předměty), tudíž 
měsíční nájemné pro bytovou jednotku v ul. Rybniční, Strakonice I, činí 3.139 Kč.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 16,50 hodin. 

 
Datum pořízení zápisu: 09.06.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


