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

upravujících ochranu osobních údajů 
 

      Z á p i s 
ze 43. schůze Rady města Strakonice 

konané 30. června 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
Přítomni: 4 členové RM 

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

Omluveni:   Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta 
                   Mgr. Žiláková – členka RM 

 p. Christelbauer – člen RM 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 1853/2021 – 1871/2021 

2. Odbor rozvoje 

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele Studie 
venkovního areálu ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice   
                                                                  Usnesení č. 1872/2021 

 Územní studie Dražejov D29 – uzavření smlouvy o dílo 
                                                                  Usnesení č. 1873/2021 

 Projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, 
Strakonice“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
SFDI na rok 2021 
                                                                  Usnesení č. 1874/2021 

3. Odbor školství 
 Změna účelu dotace – SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Strakonice 

                                                                  Usnesení č. 1875/2021 
 Revokace usnesení č. 1590/2021, XXXIV. – CTS Sluníčko Strakonice, z. s.  

                                                                  Usnesení č. 1876/2021 
 Rozšíření a upgrade antivirového programu na MěÚ Strakonice 

                                                                  Usnesení č. 1877/2021 

 Oracle – prodloužení technické podpory 
                                                                  Usnesení č. 1878/2021 

 Smlouva o poskytování pohotovostní servis a technické podpory – komunikace 
s občany 
                                                                  Usnesení č. 1879/2021 

 Nové rozhraní spisové služby ESPIS s ostatními aplikacemi MIS (Vita, Geovap, 
RŽP, EZP 
                                                                  Usnesení č. 1880/2021 

 Rozdělení MŠ Lidická – software pro nově vzniklé MŠ 
                                                                  Usnesení č. 1881/2021 
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 ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 
                                                                  Usnesení č. 1882/2021 

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – odepsání pohledávek 
                                                                  Usnesení č. 1883/2021 

 Užití znaku města Strakonice – Aeroklub Strakonice, z. s. 
                                                                  Usnesení č. 1884/2021 

4. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 44 - 49 
                                                                  Usnesení č. 1885/2021 

 ZŠ F. L. Čelakovského – použití fondů 
                                                                  Usnesení č. 1886/2021 

 JHK - dotace 
                                                                  Usnesení č. 1887/2021 

5. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 
                                                                  Usnesení č. 1888/2021 

 Pověření starosty města jednáním se společností Paltop, s.r.o. ve věci převodu 
vlastnictví potrubního rozvodu tepla ve Strakonicích 
                Usnesení č. 1889/2021 

6. Místostarosta 
 Informace o stavu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.  

                                                                  Usnesení č. 1890/2021 
7. DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 
386 01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s. se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti 
valné hromady  
                                                                  Usnesení č. 1891/2021 

8. MěÚSS Strakonice 

 Nadace ČEZ – nadační příspěvek v rámci grantového řízení Stromy – souhlas 
s podáním žádosti 
                                                                  Usnesení č. 1892/2021 

9. Místostarosta II 

 Poskytnutí daru obcím postiženým ničivým tornádem 24.06.2021 
                                                                  Usnesení č. 1893/2021 

10. Odbor vnitřních věcí  

 DODATEK č. 1 ke „Smlouvě mezi městem Strakonice a STÁTNÍ TISKÁRNOU 
CENIN, státní podnik o umístění technického zařízení na sběr a další 
zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra“  
                                                                  Usnesení č. 1894/2021 

 
 
 
43. schůzi Rady města Strakonice zahájil místostarosta Ing. Rudolf Oberfalcer ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 4 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
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1. Majetkový odbor 

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

1) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1853/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

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

1+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

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

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

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

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

III. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 43,40 m2 v domě, ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

IV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě, ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 

V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,37 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 



Stránka 4 (celkem 28) 
 

VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 60,80 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 
a výměře 61,70 m2 v domě, V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj.  celkem 4.756 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 56,46 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 2.699,- Kč/měsíc/dotace. 

IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. 
V případě, že slečna XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

XI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 55,74 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice II, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
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Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 344 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2 v domě, V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj.  celkem 5.272 Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 74,60 m2 v domě, ul. Lidická, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že 
manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 5.968 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva  
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 66,60 m2 v domě, ul. Žižkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
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XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.085 Kč/měsíc. 

XVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 76,46 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 6.117 Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 85,14 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 3.813 Kč/měsíc (dotace). 

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

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

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021 nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

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

XXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 38,80 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 1.818 Kč/měsíc (dotace). 

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 25,30 m2 v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1.972 Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc. 

XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 62,90 m2 v domě č. p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. 
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. 
V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu 
smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.928 Kč/měsíc (dotace). 

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

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

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

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 

XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

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

XXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, 
ul. Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, 
ul. Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, 
ul. Stavbařů, Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 



Stránka 8 (celkem 28) 
 

XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jim smlouva  
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXX. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 59,83 m2 v dom, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jim smlouva 
o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.516 Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 59,83 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.478 Kč/měsíc (dotace). 

XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 57,35 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 30. června 2021. V případě, že 
manželé XX neuhradí nájemné za měsíc červen do 30. 6. 2021, nebude jim smlouva 
o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.171 Kč/měsíc (dotace) 

XXXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 99,73 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
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Nájemné 5.266 Kč/měsíc (dotace)  

XXXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.512 Kč/měsíc (dotace)  

XXXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25.6.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva  
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.483 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 83,43 m2  v domě, ul. Leknínová, Strakonice s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 4.800 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace). 

XXXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.027 Kč/měsíc (dotace). 

XL. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 78,45 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že 
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manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jim smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.960 Kč/měsíc (dotace). 

XLI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 67,60 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další do 30. září 2021. Souhlas 
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774 Kč/měsíc (dotace)  

XLII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2021. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc červen do 25. 6. 2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc červen do 25. 6. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 

XLIII. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

2) NK Habeš Strakonice, z. s. – žádost o pronájem pozemku – úprava 
usnesení 
Usnesení č. 1854/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení RM číslo 1550/21 ze dne 28. dubna 2021. 

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

III. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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3) Základní škola Strakonice, Dukelská 166, IČ: 47 255 838, se sídlem 
Dukelská 166, 386 01 Strakonice - žádost o souhlas s realizací přírodní 
zahrady včetně dřevěného přístřešku  
Usnesení č. 1855/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s realizací přírodní zahrady včetně dřevěného přístřešku o velikosti 480 cm  x 520 cm 
s pultovou střechou o výšce 445 cm, umístěného na pozemku p. č. st. 182/1 v k. ú. 
Nové Strakonice (dle přílohy č. 2, materiálu č. 43/1, majetkové záležitosti). Na části 
zahrady bude vytvořena zpevněná plocha se zámkovou dlažbou o velikosti 25 m2. 
V budoucnu bude na části zahrady umístěn unifikovaný sklad ze dřeva na pracovní 
nářadí o ploše 9 m2.  Dále budou na části pozemku provedeny terénní práce 
(příprava pro sázení květin, keřů a 1 stromu), kompost, smyslový chodník, vyvýšené 
záhony a přírodní didaktické prvky.  
 

4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku                  
v majetku města Strakonice p. č. 1269/1 v k. ú. Dražejov u Strakonice. 
Usnesení č. 1856/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Novostavba rodinného domu a garáže, parc. č. 1269/29, k. 
ú. Dražejov  
u Strakonic“ s uložením nové kanalizační přípojky do pozemku v majetku města 
Strakonice p. č. 1269/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

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

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

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

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

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

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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5) Smlouva o finančním příspěvku na investiční výstavbu ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov 
Usnesení č. 1857/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o finančním příspěvku na investiční výstavbu ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov mezi městem Strakonice a Poskytovateli příspěvku, uvedenými 
v předmětné smlouvě. Předmětem smlouvy bude vybudování ZTV – Zahrádky Nový 
Dražejov a umožnění Poskytovatelům příspěvku se na vybudovanou ZTV – Zahrádky 
Nový Dražejov připojit. Poskytovatelé příspěvku se zavazují, za podmínek 
v předmětné smlouvě sjednaných, uhradit městu Strakonice na vybudování ZTV – 
Zahrádky Nový Dražejov finanční příspěvek v minimální výši 800.000 Kč, 
poskytovatelé příspěvku se budou na úhradě příspěvku podílet stejným dílem, tedy 
50.000 Kč. Město Strakonice se zavazuje, že po přijetí příspěvku od Poskytovatelů 
příspěvku vybuduje předmětnou stavbu do 31.12.2022. V případě, že město 
Strakonice nevybuduje z jakýchkoli důvodů ZTV – Zahrádky Nový Dražejov do 
31.12.2022, příspěvek bude v plné výši vrácen jednotlivým přispěvovatelům do 
31.01.2023. Město Strakonice vybuduje přípojky inženýrských sítí pro jednotlivé 
přispěvovatele až po hranici jejich pozemků. Dobudování přípojek na inženýrské sítě 
si na svém pozemku bude každý poskytovatel příspěvku řešit individuálně a na vlastní 
náklady.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

6) Žádost o výpůjčku částí pozemků – vyhlášení záměru   
Usnesení č. 1858/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku  p. č. 209/31 o výměře cca 29 m2, 
části pozemku p. č. 599 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Střela a výpůjčku části pozemku 
p. č. 1293/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic o výměře cca 75 m2.  
 

7) Příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice,  
IČ: 70828334 – dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce majetku města 
Strakonice č. 2012-445 
Usnesení č. 1859/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-445 uzavřené mezi městem 
Strakonice  
a příspěvkovou organizací Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice, 
IČ: 70828334, jehož předmětem bude rozšíření čl. I., odst. 1. Předmětu výpůjčky a 
projevu vůle  o následující nemovitý majetek, který bude příspěvkovou organizací 
využíván pro uskladnění movitých věcí z domovů pro seniory (pozůstalosti apod.) 
- kabinet o výměře 8,70 m2  
- přilehlá učebna o výměře 56,90 m2 propojená s původním kabinetem o výměře 
23,50 m2 
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Jedná se o nebytové prostory umístěné v 1. patře. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 

8) Žádost o prodloužení doby nájmu nebytových prostorů – nájemní 
smlouva č. 2016-00399 ze dne 29. 7. 2016 
Usnesení č. 1860/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2016-00399 uzavřené dne 29. 7. 2016 
mezi  městem Strakonice a paní XX, na pronájem nebytových prostorů o výměře 161 
m2 v objektu na Velkém náměstí ve Strakonicích (OD Maják), na poz. p.č. st. 168/1 
v k.ú. Strakonice, přičemž  předmětem dodatku bude změna doby nájmu výše 
uvedené smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíční. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

9) Pronájem nebytového prostoru v objektu Husova ve Strakonicích  
Usnesení č. 1861/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s  uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a sl.  XX a sl. XX,  jejímž 
předmětem bude pronájem nebytových prostorů v objektu Husova ve Strakonicích, na 
poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, konkrétně se jedná o prostory o celkové výměře 39 
m2 ve 2. nadz. podl. budovy, za níže uvedených podmínek:  
- prostory budou využívány pro práci na studentských projektech žadatelek, nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve 
výši 161 Kč/m2/rok,  
tzn. nájemné ve výši 6.279 Kč/ročně, nájemce bude hradit náklady na energie 
spojené s pronájmem NP ve výši stanovené ředitelkou ŠK, ve smlouvě budou 
zapracovány následující závazky: případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí 
na své náklady, provedení těchto úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich 
provedením s ředitelkou Šmidingerovy knihovny Strakonice příp. s  investičním 
technikem města, při ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory na své 
náklady do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou 
rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za provedení změn a úprav 
předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za 
neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení pronájmu (za 
každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu 
nájmu po skončení doby nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý 
započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).   

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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10) Žádost o pronájem nebytového prostoru v objektu Husova ve 
Strakonicích  
Usnesení č. 1862/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
S uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a p. XX,  jejímž předmětem 
bude pronájem nebytových prostorů v objektu Husova ve Strakonicích, na poz. p. č. 
st. 510 v k. ú. Strakonice, konkrétně se jedná o prostory o celkové výměře 14,78 m2 
ve  
2. nadz. podl. budovy (č. dveří 13), za níže uvedených podmínek:  
- prostory budou využívány pro uskladnění osobních věcí, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 161 
Kč/m2/rok, tzn.  nájemné   2.380 Kč/ročně,  nájemce bude hradit náklady na energie 
spojené s pronájmem NP ve výši stanovené ředitelkou ŠK, ve smlouvě budou 
zapracovány následující závazky: případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí 
na své náklady, provedení těchto úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich 
provedením s ředitelkou Šmidingerovy knihovny Strakonice příp. s  investičním 
technikem města, při ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory na své 
náklady do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento 
souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního úřadu MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou 
rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za provedení změn a úprav 
předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za 
neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení pronájmu (za 
každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu 
nájmu po skončení doby nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý 
započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu). 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

11) Žádost o pronájem nebytového prostoru v objektu Husova ve 
Strakonicích  
Usnesení č. 1863/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude pronájem nebytových prostorů v objektu Husova ve Strakonicích, na poz. p. č. 
st. 510 v k. ú. Strakonice, konkrétně se jedná o prostory o celkové výměře 17,11 m2 
ve 2. nadz. podl. budovy (č. dveří 6), za níže uvedených podmínek:  
- prostory budou využívány pro uskladnění osobních věcí, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 161 
Kč/m2/rok, tzn.  nájemné ve výši  
2.755 Kč/ročně,  nájemce bude hradit náklady na energie spojené s pronájmem NP 
ve výši stanovené ředitelkou ŠK, ve smlouvě budou zapracovány následující závazky: 
případné úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady, provedení těchto 
úprav bude nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s ředitelkou 
Šmidingerovy knihovny Strakonice příp. s investičním technikem města, při ukončení 
nájmu uvede nájemce pronajaté prostory na své náklady do původního stavu, pokud 
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se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Stavebního 
úřadu MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 
3.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za 
každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po 
skončení pronájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za porušení 
předání předmětu nájmu po skončení doby nájmu ve stavu obvyklém běžnému 
opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

12) Udělení plné moci v souvislosti se zpracováváním Územní energetická 
koncepce města Strakonice 
Usnesení č. 1864/2021 (43/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s udělením plné moci univerzitě České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní 
centrum energeticky efektivních budov, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, konkrétně 
panu XX, paní XX, panu XX, a to v souvislosti se zpracováváním „Územní energetické 
koncepce města Strakonice“ dle usnesení RM č. 1611/2021 v rozsahu prací 
uvedených v nabídce zpracovatele a v objednávce č. 75/21/7.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných pověření.  
 

1) ) Uvolněná b.j. 2+0, v domě, ul. Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 1865/2021 (43/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání v domě, ul. Leknínová, Strakonice, o 
velikosti 2+0 a výměře 67,60 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena od 15. 
7. 2021 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou 
dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu 
s ustanovením § 4 písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění a také dále 
na  dobu trvání pracovního poměru nájemce pro Nemocnici Strakonice, a.s. (§2297 
Občanský zákoník). Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce 
bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů 
domácnosti). Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou 
hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno ve výši 3.822 Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 11.466 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s. 
01392003007, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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2) ZNAKON, a.s., č. p. 44, Sousedovice, IČ 260 18 055, DIČ CZ26018055  
– žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě - vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1866/2021 (43/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2021-00087, 
uzavřené dne 24. června 2021, mezi městem Strakonice a společností ZNAKON, a.s., 
č. p. 44, Sousedovice 386 01, týkající se zvětšení výměry části pozemku p. č. 1339/1 
o výměru cca 115  m2, v katastrálním území Strakonice.  
 

3) Žádost o pronájem prodejního stánku na tržnici u kostela sv. Markéty 
Usnesení č. 1867/2021 (43/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání  prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308  
v k. ú. Strakonice na dobu 12-ti měsíců a dále souhlasí s automatickým  
prodlužováním předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit 
řádně povinnosti nájemce stanové předmětnou smlouvou. 
Nájemní smlouva bude uzavřena s paní XX, IČ 10840150, za účelem prodeje 
dekorativních předmětů, to znamená polštáře, trička, svíčky, bižutérie, dárkové 
předměty apod.,  za cenu nájmu 3.500 Kč  měsíčně +  náklady na  služby a energie 
+ inflace. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního 
zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo 11 a dále náklady za spotřebu elektrické 
energie, vody, kdy budoucí uživatel stánku 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. 
 

4) Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby 
„Stavební úpravy návsi v osadě Hajská“ 
Usnesení č. 1868/2021 (43/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavebních prací na akci: „Stavební 
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úpravy návsi v osadě Hajská“. Jediná nabídka byla podána uchazečem Stavební 
společnost H a T, spol. s.r.o., Komenského 373, Strakonice, IČ: 45023522 za 
celkovou cenu díla 2.289.645,01 Kč bez DPH, tj. 2.770.470,46 Kč včetně DPH. 
Předpokládaný termín plnění: zahájení červen 2022 a dokončení 4 měsíce od předání 
staveniště. 

II. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností H a T, spol. s.r.o., Komenského 373, 
Strakonice, IČ: 45023522, na dodavatele stavebních prací na akci: „Stavební úpravy 
návsi v osadě Hajská“, za celkovou cenu díla 2.289.645,01 Kč bez DPH, tj. 
2.770.470,46 Kč včetně DPH. Předpokládaný termín plnění: zahájení červen 2022 a 
dokončení 4 měsíce od předání staveniště. 
Důvodem nesouhlasu je skutečnost, že byla podána pouze 1 nabídka. Tím nebyla 
splněna podmínka dle  příručky pro zadávání veřejných zakázek programu, kde je 
uvedeno v čl. 1. 2. 2.: V případě zakázky malého rozsahu je zadavatel 
(žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně. Za 
průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, 
která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing). 
Tedy nebyla splněna podmínka SZIF pro udělení dotace. 

III. Ruší 
zadávací řízení na VZ malého rozsahu na realizaci akce na dodavatele stavebních 
prací na akci: „Stavební úpravy návsi v osadě Hajská“. Důvodem je skutečnost, že 
v termínu pro podání nabídek byla podána pouze 1 nabídka. Tím nebyla splněna 
podmínka dle  příručky pro zadávání veřejných zakázek programu, kde je uvedeno v 
čl. 1. 2. 2.: V případě zakázky malého rozsahu je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) 
povinen postupovat transparentně a nediskriminačně. Za průkazný způsob lze 
považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně 
poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing). Tedy nebyla splněna 
podmínka SZIF pro udělení dotace. 

IV. 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 RM 1778/2021 ze dne 09.06.2021 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 

V. Souhlasí 
s uveřejněním, vedle zveřejnění na www stránkách města Strakonice, navíc na profilu 
zadavatele v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání 
nabídky na realizaci stavby: „Stavební úpravy návsi v osadě Hajská  “. 

VI. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
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1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:  pan  Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Oldřich Švehla 
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  

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

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

5) Strakonice – VO Nový Dražejov a Virt 
Usnesení č. 1869/2021 (43/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s oslovením pouze firmy Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 
Strakonice, IČ: 47239514 k podání nabídky na realizaci akce: „Strakonice – VO Nový 
Dražejov a Virt, dílčí plnění zemní práce  
a kabelizace“, jejíž součástí jsou zemní práce, uložení kabelů NN a příprava pro 
osazení stožárů veřejného osvětlení. 

II. Souhlasí  
s oslovením pouze firmy UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 
Strakonice, IČ: 47239034 k podání nabídky na realizaci akce: „Strakonice – VO Nový 
Dražejov a Virt, dílčí plnění stožáry a svítidla“, jejíž součástí je osazení a instalace 
stožárů a svítidel veřejného osvětlení. 

III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 
386 01 Strakonice, IČ: 47239514, na provedení akce: „Strakonice – VO Nový 
Dražejov a Virt, dílčí plnění zemní práce  
a kabelizace“, za cenu 374.518,50 Kč bez DPH, tj. 453.167,39 Kč včetně DPH. Termín 
dokončení je do 31.12.2021. 

IV. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 
149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239034, na provedení akce: „Strakonice – VO Nový 
Dražejov a Virt, dílčí plnění stožáry a svítidla“, za cenu 328.406,00 Kč bez DPH, tj. 
397.371,26 Kč včetně DPH. Termín dokončení je do 31.12.2021. 

V. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
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6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – 
pískovna hangár nové OM“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 1870/2021 (43/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemků v majetku města Strakonice 
p.č. 186/2, 154/9, 154/8, 154/1, 481/1, 480/2, 482/2, 482/3, 478/4, vše v k. ú. Nové 
Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice – pískovna 
hangár nové OM“ dle sazebníku, tzn. za částku 10.100 Kč bez DPH. K této částce 
bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční 
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením 
NN bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z 
přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- nezpevněná cesta bude po skončení prací uvedena do původního stavu 
- betonové panely budou v místě výkopu vymanipulovány a po uložení kabelu 

NN vráceny na původní místo 
- při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 

zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 
plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Společnost STEJIKA, s.r.o., Krále Jiřího z Poděbrad 843, Strakonice,          
IČ 045 34 727 - žádost o výpůjčku pozemku 
Usnesení č. 1871/2021 (43/1b) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku p. č. 46/2 v katastrálním 
území Strakonice o výměře cca 20 m2.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena  se společností STEJIKA, s.r.o., Krále Jiřího 
z Poděbrad 843, Strakonice, IČ 045 34 727, zastoupená paní XX, za účelem umístění 
zahradního stanu pro realizaci aktivit dětí v rámci příměstského tábora.   
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 12 dní, a to v termínu od 12. 
července do 23. července 2021.  
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku p. č. 46/2 v katastrálním 
území Strakonice o výměře cca 20 m2.   
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se společností STEJIKA, s.r.o., Krále Jiřího 
z Poděbrad 843, Strakonice, IČ 045 34 727, zastoupená paní XX, za účelem umístění 
zahradního stanu pro realizaci aktivit dětí v rámci příměstského tábora.   
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 12 dní, a to v termínu od 2. 
srpna do 13. srpna 2021. 
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena.  
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

2. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Mgr. Novotný. 

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracovatele Studie venkovního areálu ZŠ F. L. Čelakovského 
Strakonice   

Usnesení č. 1872/2021 (43/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením 
veřejné zakázky malého rozsahu: „Studie venkovního areálu ZŠ F. L. Čelakovského 
Strakonice  “. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Sportovní projekty s.r.o., 
Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, 186 00 Praha 8, IČ: 27060659, za celkovou cenu 
díla 157.000,- Kč bez DPH, tj. 189.970,- Kč vč. DPH 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 87/95, 
186 00 Praha 8, 186 00 Praha 8, IČ: 27060659, na zpracování „Studie venkovního 
areálu ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice“ za cenu díla 157.000,- Kč bez DPH, tj. 
189.970,- Kč vč. DPH 

III. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
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 Územní studie Dražejov D29 – uzavření smlouvy o dílo 
Usnesení č. 1873/2021 (43/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o., 
Vodní 12/42, 370 06 Č. Budějovice, IČ: 03184439, za celkovou cenu díla 130.000,- Kč 
bez DPH, tj. 157.300,- Kč vč. DPH 

II. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 

 Projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní 
dům, Strakonice“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 

Usnesení č. 1874/2021 (43/2a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 162/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na projekt „Bezbariérová trasa 
Domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, Strakonice – ISPROFOND 5317510069“ 
mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice (jakožto „příjemcem“) 
na straně jedné a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 
Praha 9 (jakožto „poskytovatelem“) na straně druhé. Poskytnutý finanční příspěvek je 
v maximální výši 4.218.000,00 Kč.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3. Odbor školství 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Dodatek ke smlouvě č. 2021-196 - SH ČMS – Okresní sdružení hasičů 
Strakonice 

Usnesení č. 1875/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-196 mezi městem 
Strakonice a SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 
Strakonice, IČO 63293234, jehož předmětem je změna věkové kategorie v účelu 
dotace ze soutěže mužů a žen na soutěž dorostenců.    

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

 Revokace usnesení č. 1590/2021, XXXIV. – CTS Sluníčko Strakonice, 
z. s. 

Usnesení č. 1876/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení č. 1590/2021, bod č. XXXIV ze dne 28. 4. 2021. 
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 Rozšíření a upgrade antivirového programu na MěÚ Strakonice  
Usnesení č. 1877/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s objednávkou „Rozšíření + upgrade ESET PROTECT Advanced On-Prem (dříve ESET 

Dynamic Endpoint Protection), 2 roky“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 

01 Strakonice a firmou Unismini – služby, spol. s r. o., Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 

4 za částku 161 156,27 Kč včetně DPH. 
 

 Oracle – prodloužení technické podpory 
Usnesení č. 1878/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s objednávkou "Oracle prodloužení technické podpory" mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Oracle Czech, U Trezorky 921/2, 158 00 
Praha 5 Jinonice za částku 143 673,32 Kč včetně DPH. 
 

 Smlouva o poskytování pohotovostního servisu a technické podpory 
– aplikace komunikace s občany 

Usnesení č. 1879/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy „o poskytování pohotovostního servisu a technické podpory“ mezi 

městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou atlantis telekom spol. 

s r.o., Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 za částku 37 897,20 Kč ročně včetně 

DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Nové rozhraní spisové služby ESPIS s ostatními aplikacemi MIS (Vita, 
Geovap, RŽP, EZP 

Usnesení č. 1880/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s objednávkou „Konfigurace a testování integrace dle NS API se systémy VITA, 

Geovap, RZP, EZP“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a 

firmou ICZ a. s., Na Hřebenech II 1718/10,  140 00 Praha 6 za částku 290 400 Kč 

včetně DPH. 

II. Souhlasí 
s objednávkou „Propojení Vita do SSL Espis API NS“ mezi městem Strakonice, Velké 

náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Vita software s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 

Praha 6 za částku 61 710 Kč včetně DPH. 
 

 Rozdělení MŠ Lidická – software pro nově vzniklé MŠ  
Usnesení č. 1881/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s objednávkou „Rozšíření 3 organizací ICZ e-spis LITE“ mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou ICZ a.s., Na Hřebenech II 1718/10,  140 00 
Praha 6 za částku 78 892 Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí 
s uzavřením „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře 
informačního systému HELIOS Fenix č.F-20-00301“ mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Asseco Solutions, a. s. Zelený pruh 1560/99, 
140 02 Praha 4 za částku 21 649,09 Kč včetně DPH. Roční provozní podpora 
informačního systému Helios Fenix se zvýší o částku 2 178 Kč/rok včetně DPH, tj. na 
156 445,26 Kč včetně DPH celkem. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 

 ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančního daru  
Usnesení č. 1882/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přijetím finančního daru ve výši 15 tis. Kč od ACTIVPARTNER p. XX, který bude 
poskytnut Základní škole F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na základě 
sponzorské smlouvy a použit k dalšímu rozvoji činnosti školy.   
 

 Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – odepsání pohledávek 
Usnesení č. 1883/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
odepsat pohledávky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 v celkové výši 680 Kč 
(nedoplatek za úhradu stravného za jedno dítě) z účetní evidence jako nevymožitelné. 

II. Ukládá 
Mateřské škole Strakonice, Lidická 625 odepsat pohledávky z účetní evidence. 
 

 Užití znaku města Strakonice – Aeroklub Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 1884/2021 (43/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice Aeroklubem Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01 
Strakonice, IČO 00475645 při přípravě a realizaci sportovní akce Otevřené mistrovství 
ČR v parašutismu v klasických disciplínách ve dnech 15.-18. 7. 2021 ve Strakonicích 
– propozice, výsledkové listiny, diplomy, letáky, plakáty a mediální propagace. 
 

4. Odbor finanční 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 44 - 49 
Usnesení č. 1885/2021 (43/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 44 ve výši  69 000,00 Kč 
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Neinvestiční dotace z Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Nákup vybavení 
a oprava zásahové stříkačky pro JPO III/2, Strakonice“. 

Rozpočtová skladba příjmy 405 - 0000 - 4122 ÚZ  453 
 výdaje 405 - 5512 – 5xxx     ÚZ  453 

RO  č. 45 ve výši  100 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na položce studie, projekty, expertizy. Finanční 
prostředky budou použity na úhradu „Studie venkovního areálu ZŠ F. L. Čelakovského 
Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 

       výdaje 291 - 3113 - xxxx  
 financování 8115      

RO  č. 46 ve výši  20 200,00 Kč 
Navýšení rozpočtu městské policie na opravu optického kabelu poničeného 
vandalismem. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba výdaje  5311 - 5171  

 příjmy 3639 - 2322      

RO  č. 47 ve výši  50 000,00 Kč 

Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z položky platy na 
položku náhrady v době nemoci. 

Rozpočtová skladba výdaje  5311 - 5011 - 
 výdaje 5311 - 5424     + 

RO  č. 48 ve výši  250 000,00 Kč 
Přesun v rámci výdajů na informatiku, a to z prostředků určených na metropolitní síť, 
kde dojde v letošním roce k úspoře, na provozní výdaje určené zejména na instalaci 
nového API NS rozhraní, jeho implementaci, otestování a integraci s jednotlivými 
dodavateli informačních služeb.  

Rozpočtová skladba výdaje  140 - 6171 - 6121 - 
 výdaje 140 - 6171 – 5xxx     + 

 

RO  č. 49  ve výši  70 000,00 Kč 
Investiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
na spolufinancování projektu „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, 
Dukelská 166“ v souladu s usnesením RM č. 1276/2021 ze dne 13.01.2021. Na projekt 
škola získala dotaci z JčK ve výši 280 000 Kč. V případě vyšších nákladů na realizaci 
projektu použije organizace na dofinancování akce svůj investiční fond. Rozpočtové 
opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele 
ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok  2020.   

Rozpočtová skladba výdaje 1321 - 3113 - 6351  
 příjmy xxxx - 3xxx - 2229        
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 ZŠ F. L. Čelakovského – použití fondů  
Usnesení č. 1886/2021 (43/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s převodem finančních prostředků ve výši 15 000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investičního. Prostředky byly organizaci poskytnuty na základě sponzorské smlouvy 
firmou ActivPartner a budou použity k dalšímu rozvoji školy. 

II. Souhlasí 
s použitím investičního fondu organizace ve výši  25 000 Kč na spolufinancování 
projektu „Florbal na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“ (v souladu s usnesením RM č. 
1287/2021 ze dne 13.01.2021). Na projekt škola získala dotaci ve výši 90 000 Kč. 

III. Souhlasí 
s použitím investičního fondu organizace ve výši  94 500 Kč na pořízení dotykového 
interaktivního panelu  se sklopným vozíkem, který bude využíván žáky školy při výuce. 

 

 Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí dotace 
Usnesení č. 1887/2021 (43/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Jihočeské hospodářské komoře ve výši 50 000 Kč (slovy padesát 
tisíc korun českých) na podporu podnikatelského prostředí na Strakonicku. Dotace 
nebude poskytnuta na hospodářskou činnost organizace.   

II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
IČ 00251810 jako poskytovatelem a Jihočeskou hospodářskou komorou, se sídlem 
Husova 9, 370 01  České Budějovice, IČO 48208248 jako příjemcem v předloženém 
znění.   
III. Pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře, 
se sídlem Husova 9, 370 01  České Budějovice, IČ 48208248, v předloženém znění. 
 
5. Starosta 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 
Usnesení č. 1888/2021 (43/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí   
s uzavřením darovací smlouvy s jednou osobou (žadatel Y) v tíživé životní situaci, jehož 
identifikační údaje nejsou s ohledem na zpracování citlivých osobních údajů výslovně 
uvedeny v tomto usnesení a jsou uloženy na sekretariátu starosty města Strakonice, 
přičemž předmětem daru je v jednom případě poskytnutí finanční částky ve výši 20.000 
Kč. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv. 
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 Pověření starosty města jednáním se společností Paltop, s.r.o. ve 
věci převodu vlastnictví potrubního rozvodu tepla ve Strakonicích 

Na základě dnešního jednání uskutečněného mezi vicepremiérem a ministrem 
průmyslu a obchodu panem XX a starostou města Strakonice Mgr. Břetislavem 
Hrdličkou, na němž pan vicepremiér sdělil, že společnost Paltop, s.r.o. by byla ochotna 
převést městu Strakonice svůj potrubní rozvod tepla ve Strakonicích, navrhl starosta 
města zařadit na program jednání Rady města Strakonice tento bod. 
Usnesení č. 1889/2021 (43/5) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
starostu města Strakonice jednáním se společností Paltop, s.r.o. ve věci stanovení 
podmínek pro převod vlastnického práva k potrubnímu rozvodu tepla ve Strakonicích 
na město Strakonice.  
Vzájemnou dohodou jednotlivých stran by došlo zároveň ke smírnému vyřešení sporu 
o vlastnictví předmětného potrubního rozvodu tepla ve Strakonicích. Podmínkou pro 
jednání je stanovení hodnoty dotčeného potrubního rozvodu tepla ve Strakonicích, 
který bude předmětem převodu, na základě znaleckého posudku zadaného dle dohody 
buď přímo společností Paltop, s.r.o., popř. po předložení seznamu všech součástí 
tohoto potrubního rozvodu tepla zadaného městem Strakonice. 
 

6. Místostarosta 

 Informace o stavu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s.  
Usnesení č. 1890/2021 (43/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o stavu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. a o chodu společnosti 
v období probíhající pandemie COVID 19. 
 
7. DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké 
nám. 2, 386 01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský 
pivovar Strakonice, a.s. se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, 
IČ: 26068273 v působnosti valné hromady  

Usnesení č. 1891/2021 (43/7) 

Rada města Strakonice v působnosti valné hromady dle § 12 odst. 1 zákona 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona 128/200 
Sb. o obcích, jako jediný akcionář společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s., IČ 260 68 273: 
I. Schvaluje  
výroční zprávu spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2020, jejíž 
součástí je návrh na vypořádání ztráty ve výši -1 141 836,34 Kč, která bude 
vypořádána převedením na účet neuhrazená ztráta. 
II. Schvaluje 

účetní závěrku spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. za rok 2020. 
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8. MěÚSS Strakonice 

 Nadace ČEZ – nadační příspěvek v rámci grantového řízení Stromy – 
souhlas s podáním žádosti 

Usnesení č. 1892/2021 (43/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou Důvodovou zprávu ve věci Nadace ČEZ – nadační příspěvek v rámci 
grantového řízení Stromy – souhlas s podáním žádosti. 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti MěÚSS Strakonice, Jezerní 1281 v rámci grantového řízení 
Stromy o nadační příspěvek na projekt Zahrada domova pro seniory vyhlášeného 
Nadací ČEZ.  
III. Souhlasí 
s tím, že v případě získání dotace je MěÚSS Strakonice oprávněn přijmout nadační 
příspěvek do majetku organizace. 
 
9. Místostarosta II 

 Poskytnutí daru obcím postiženým ničivým tornádem 24.06.2021 
Usnesení č. 1893/2021 (43/9) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí   
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč obci Hrušky, se sídlem OÚ U zbrojnice 100, 691 
56 Hrušky, IČ: 00283185, která byla postižena ničivým tornádem 24.06.2021. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč městysu Moravská Nová Ves, se sídlem úřadu 
městyse Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, který byl 
postižen ničivým tornádem 24.06.2021. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč obci Lužice, se sídlem OÚ Česká 1, 696 18 Lužice, 
IČ: 44164343, která byla postižena ničivým tornádem 24.06.2021. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč obci Mikulčice, se sídlem OÚ Mikulčice 245, 696 
19 Mikulčice, IČ: 00285102, která byla postižena ničivým tornádem 24.06.2021. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč městu Hodonín, se sídlem MěÚ Národní třída 
373/25, 695 01 Hodonín 1, IČ: 0028491, které bylo postiženo ničivým tornádem 
24.06.2021. 
VI. Rozhodla,  
že finanční prostředky dle bodů I. – V. tohoto usnesení budou poskytnuty z objemu 
finančních prostředků přijatých městem Strakonice dle usnesení RM Strakonice č. 
4478/2018 jako dar určený mimo jiné i na sociální a charitativní účely. 
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10. Odbor vnitřních věcí  

 DODATEK č. 1 ke „Smlouvě mezi městem Strakonice a STÁTNÍ 
TISKÁRNOU CENIN, státní podnik o umístění technického zařízení na 
sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané 
v působnosti Ministerstva vnitra“  

Usnesení č. 1894/2021 (43/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a 
další zpracování dat pro osobní doklady  vydané v působnosti Ministerstva vnitra“ 
mezi městem Strakonice a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik se sídlem 
Růžová 6 č. p. 943, 110 00 Praha 1, IČ 00001279. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

 

 

 

 

Jednání rady města ukončil místostarosta v 15,40 hodin. 

 
Datum pořízení zápisu: 30.06.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


