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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 44. schůze Rady města Strakonice 
konané 21. července 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
Přítomni: 5 členů RM 

Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta  
Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové 
p. Christelbauer, p. Horejš - členové RM 
Ing. arch. Slámová – vedoucí odboru rozvoje MěÚ 

Omluveni:    Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM 
                    Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 
 
1. Starosta – úsek personalistiky a mezd       

 Odvolání ředitelky MěÚSS Strakonice 
                                                                  Usnesení č. 1895/2021 

 Oprávnění zastupovat dočasně nepřítomnou ředitelku MěÚSS Strakonice 
                                                                   Usnesení č. 1896/2021 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                        Usnesení č. 1897/2021 – 1927/2021 

3. Odbor školství 

 Nové rozhraní spisové služby ESPIS s MIS Cityware 
                                                                  Usnesení č. 1928/2021 

 Rámcová smlouva o poskytování odborného servisu „Servisní smlouva“ 
                                                                  Usnesení č. 1929/2021 

 Objednávky odboru školství za červen 2021 
                                                                 Usnesení č. 1930/2021 

 Individuální dotace – Nadační fond Gaudeamus 
                                                                  Usnesení č. 1931/2021 

4. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 
Dukelská III“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice  
                                                                  Usnesení č. 1932/2021 

5. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.06.2021 do 30.06.2021 
                                                                  Usnesení č. 1933/2021 

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele Územní 
studie Podskalí Strakonice 
                                                                  Usnesení č. 1934/2021 

 Návrh na pořízení Územní studie Podskalí 
                                                                  Usnesení č. 1935/2021 

 Projekt „Obnova vozového parku MěÚSS Strakonice II“ – podání žádosti o 
dotaci a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice 

                                                                        Usnesení č. 1936/2021 
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6. Odbor životního prostředí 

 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení    
                                                                 Usnesení č. 1937/2021 

 Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při biologické likvidaci odpadů – SML 2019-
00054 
                                                                  Usnesení č. 1938/2021 

 Smlouva o využití systému zavedeného městem Strakonice pro nakládání s 
komunálním odpadem 
                                                                 Usnesení č. 1939/2021 

 Výše cen pro podnikatele napojené do systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce na rok 
2022 
                                                                  Usnesení č. 1940/2021 

 Objednávky OŽP za červen 2021 
                                                                  Usnesení č. 1941/2021 

 Schválení výsledku hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky 
„Strakonice – cisternová automobilová stříkačka“ 
                                                                     Usnesení č. 1942/2021 

7. Odbor finanční 
 Rozpočtová opatření č. 50 - 57 

                                                                Usnesení č. 1943/2021 
 ZŠ F. L. Čelakovského – použití IF 
                                                                  Usnesení č. 1944/2021 

 STARZ – použití IF 
                                                                  Usnesení č. 1945/2021 

 Šmidingerova knihovna – souhlas s přijetím darů 
                                                                  Usnesení č. 1946/2021 

 Odpisové plány příspěvkových organizací 
                                                                  Usnesení č. 1947/2021 

8. Odbor sociální 

 Individuální dotace dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské 
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s 
                                                                 Usnesení č. 1948/2021 

 Individuální dotace – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 
383 01 Prachatice   
                                                                  Usnesení č. 1949/2021 

 Souhlasné stanovisko k žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu – Oblastní charita Strakonice , Sousedovice 40, 
Strakonice 
                                                                  Usnesení č. 1950/2021 

9. MěÚSS Strakonice 

 Přijetí daru 
                                                                  Usnesení č. 1951/2021 

10. Starosta        
  Jihočeský kraj České Budějovice - Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci 

                                                                   Usnesení č. 1952/2021 
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44. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 
1. Starosta – úsek personalistiky a mezd       

 Odvolání ředitelky MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 1895/2021  
Rada města po projednání 

I. Odvolává 
Paní XX z funkce ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Strakonice s účinností 
ke dni 21.07.2021. 

II. Ukládá 
Paní XX předat agendu související s výkonem funkce ředitelky Městského ústavu 
sociálních služeb Strakonice paní XX. 

III. Ukládá 
oddělení personalistiky a mezd připravit podmínky výběrového řízení na pozici 
ředitele/ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Strakonice a následně předložit 
Radě města Strakonice. 
 

 Oprávnění zastupovat dočasně nepřítomnou ředitelku MěÚSS 
Strakonice 

Usnesení č. 1896/2021  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
oprávnění paní XX zastupovat od 23.07.2021 dočasně nepřítomného vedoucího 
zaměstnance, konkrétně ředitelku příspěvkové organizace Městského ústavu sociálních 
služeb, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice I, 386 01, zapsanou u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 97 ve stejném rozsahu jako stanoví pracovní 
smlouva vedoucího zaměstnance (zejména po dobu její nepřítomnosti při dovolené, 
pracovní neschopnosti, případně jiné skutečnosti, která by měla za následek 
dlouhodobou nepřítomnost na pracovišti). 

II. Pověřuje 
Starostu města podpisem výše uvedeného oprávnění. 
 
2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 
1) Příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice,  
IČ: 70828334 – dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce majetku města 
Strakonice č. 2012-445 
Usnesení č. 1897/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje  
usnesení Rady města Strakonice č. 1859/2021 ze dne 30. 6. 2021 
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II. 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.): 
- jedná se o nebytové  prostory v objektu bývalé Základní školy, Lidická 194 ve 
Strakonicích, na pozemku p. č. st. 227 v k.ú. Strakonice: 
- kabinet o výměře 8,70 m2  
- přilehlá učebna o výměře 56,90 m2 propojená s původním kabinetem o výměře 
23,50 m2 

Jedná se o nebytové prostory umístěné v 1. patře. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 

2) pronájem nebytového prostoru v objektu Husova 380 ve Strakonicích  
Usnesení č. 1898/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 14,8 m2 v objektu 
Husova 380 na poz. p. č. st. 510 v k.ú. Strakonice, jedná se o jednu místnost ve 2. 
nadz. podl. objektu, č. dveří 8. 
 

3) Pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly, Máchova 1113, 
Strakonice  
Usnesení č. 1899/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s  uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a p. XX, jejímž předmětem 
bude pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly, Máchova 1113 ve 
Strakonicích, na pozemku p. č. st. 1903 v k.ú. Strakonice, jedná se  
o 1 místnost  o výměře 19,81 m2  v I. poschodí objektu, za níže uvedených podmínek:  
- prostory budou využívány pro poskytování tělovýchovných služeb, nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši  
400 Kč/m2/rok, tzn.  roční nájemné   7.924  Kč/ročně,  nájemce bude hradit náklady 
na energie spojené s pronájmem NP ve výši stanovené org. STARZ, 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 ředitelem org. STARZ 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 za porušení předání předmětu nájmu po skončení doby 
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nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení 
s předáním předmětu nájmu).   

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

4) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 1900/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy 2020-00479 uzavřené dne 9.12.2020  mezi městem 
Strakonice a panem XX, jejímž předmětem je pronájem garážového stání  
č. 8 v objektu Leknínová 1391 ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni 31.7.2021. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 8 v objektu Leknínová 1391, 
Strakonice, na pozemku p. č. st. 4100 v k.ú. Strakonice.  
 

5) Žádost spolku MONKEYS Strakonice z. s., o souhlas s umístěním sídla 
spolku  
Usnesení č. 1901/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku s názvem  MONKEYS  Strakonice z. s., IČ: 22881646, se 
sídlem 386 01 Strakonice, Zeyerovo nábřeží 262, na adresu nemovitosti Na Dubovci 
140, Strakonice, na pozemku p. č. st. 15/8 v k.ú. Nové Strakonice, která je v majetku 
města Strakonice.    

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 

6) Společenství vlastníků pro dům číslo popisné 810-811, Zahradní ulice, 
Strakonice – žádost o výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 1902/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se pozemku p. č. 565/53 v katastrálním 
území Strakonice za účelem jeho užívání v souvislosti s bytovým domem č. p. 810-
811, Zahradní ulice, Strakonice. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se Společenství vlastníků pro dům čp. 810-811, 
ulice Zahradní, Strakonice, Strakonice I, Zahradní 811, IČ 26097991, na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a dále s tím, že pozemek bude užíván bez 
toho, aby došlo k osazení zákazové značky, a dále pozemek bude i nadále veřejně 
přístupný. 
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.  
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

7) žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 1903/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku  části pozemku p. č. 997/9 v katastrálním území 
Dražejov u Strakonic o výměře  cca 110 m2.   
 

8) žádost o prodej, výpůjčku části pozemku – vyhlášení záměru na 
výpůjčku pozemku 

8) žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce 
Usnesení č. 1904/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
podanou výpověď manželů XX, týkající se smlouvy o výpůjčce číslo 2011-34, ze dne 
1. 2. 2011. Smlouva o výpůjčce bude ukončena 31. května 2021.  

II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 997/12 o výměře cca 100 m2 
v katastrálním území Dražejov u Strakonic. 
 

9) Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Strakonice, 
Podsrpenská 339, Strakonice, IČ 70534969 – žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1905/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2016-00133, týkající se snížení 
nájemného ve výši 50 % pro rok 2021 a uhrazením této platby v 2. polovině roku 
2021. 
Předmětný dodatek bude uzavřen k nájemní smlouvě číslo 2016-00133, jež 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. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

10) žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1906/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s 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 
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je období, kdy z důvodu nařízení vlády ČR nemohl být pronajatý nebytový prostor 
otevřen.  
Předmětný dodatek bude uzavřen k nájemní smlouvě číslo 2014-068, jež je uzavřena 
s paní XX a  týká se pronájmu prodejního stánku číslo 4 umístěného na části 
pozemku p. č. st. 308, včetně pozemku pod markýzou, v katastrálním území 
Strakonice, za účelem prodeje ocelových šperků + doplňků. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

11) žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1907/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s 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.  
Předmětný dodatek bude uzavřen k nájemní smlouvě číslo 2013-415, jež je uzavřena 
s paní XX 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..  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

12) Mikulovská Viktorie I. s.r.o., Pod Platanem 275/12, 692 01 Mikulov  
– žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1908/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s 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, a to z důvodu 
epidemiologické situace.  
Předmětný dodatek bude uzavřen k nájemní smlouvě číslo 2018-00112, jež  je 
uzavřena se společností Mikulovská Viktorie I., s.r.o., Pod Platanem 275/1k2, 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. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

13) žádost o snížení nájemného 
Usnesení č. 1909/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s 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, a to z důvodu epidemiologické 
situace.  
Předmětný dodatek bude uzavřen k nájemní smlouvě číslo 2017-00187, jež je 
uzavřena s paní XX 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 zeleniny. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

14) žádost o  pronájem pozemku v lokalitě pod Hvězdou v době konání 
Václavské poutě  
Usnesení č. 1910/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p. č. 97/1 v k. ú. Strakonice, se stavbou zpevněné 
plochy, o výměře cca  950  m2 po dobu konání Václavské poutě, to je od pondělí 13. 
září 2021 do pondělí 27. září 2021 tzn. celkem 15 dnů. Nájemní smlouva na dobu 
určitou bude uzavřena s paní XX, výše nájmu 45.000 Kč za celou dobu nájmu, za 
účelem umístění prodejních stánků a provozování stánkového prodeje.  
Předmět nájmu může nájemce dále poskytnout do podnájmu jednotlivým prodejcům. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky splnění všech aktuálních 
bezpečnostních nařízení vlády ČR – COVID-19. 
Dále se nájemce zavazuje:  
- zajistit úklid a čistotu předmětu nájmu v průběhu i po skončení jeho užívání. To 
znamená, že bezprostředně před zahájením akce bude v celém areálu k dispozici 
dostatečné množství  kontejnerů  
a jiných odpadových nádob. Přistavení kontejnerů a odvoz odpadu si zajistí nájemce 
u Technických služeb Strakonice s.r.o. na vlastní náklady. Po ukončení akce bude 
kontrolnímu orgánu (odbor MěÚ ŽP Strakonice) předložen doklad (např. faktura) 
o  nezávadném odstranění odpadu. 
- zajistit, aby na předmětu nájmu bylo prodáváno výhradně strakonické pivo,  
- dodržovat bezpečnostní a hygienické podmínky provozu dle příslušných platných 
právních předpisů, vyhlášky města Strakonice a dalších aktuálních nařízení. Veškeré 
odpadní vody musí být svedeny do  městské kanalizace, v žádném  případně nesmí 
být vypouštěny na volné prostranství (jedná se nejen o splaškové vody ale i o 
kuchyňské odpady a jiné). Rovněž není možné vypouštět jakékoli závadné vody (viz 
předchozí) do Mlýnského náhonu nebo do řeky Otavy. V tomto prostoru není 
dovoleno mytí vozidel a jiných zařízení.   
- respektovat ochranné pásmo stromů na předmětné ploše. Ochranné pásmo je 
vymezeno kolmým průmětem obvodu koruny. V tomto prostoru nesmí být umístěny 
žádné atrakce LTZ, vozidla, zvířata, stánky a jiná zařízení (platí pro zavěšování 
čehokoliv na větve stromů). 
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- před fyzickým předáním prostoru, informovat příslušného pracovníka majetkového 
odboru, který za  účasti nájemce provede obhlídku celého prostoru. V průběhu 
pořádání akce umožní nájemce pracovníkům městského úřadu Strakonice provádět 
nahodilé kontroly.  
Po skončení akce a úklidu bude kontaktován příslušný pracovník majetkového 
odboru, který za účasti nájemce provede závěrečnou kontrolu a převzetí prostoru.  
- nevyužívat plochy nacházející se v okolí předmětu nájmu (zejména zeleň). Nájemce 
zejména není oprávněn na těchto plochách parkovat a umisťovat přívěsy. 
- zachovávat volný průchod k LTZ kolem předmětu  nájmu, zejména sem nepřidávat 
stoličky, stojany s balónky atd. 
-  dodržovat nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002 k zabezpečení požární ochrany. 
- zcela vyklidit předmět nájmu  při ukončení nájemního poměru a zcela vyklizený ho 
předat pronajímateli. V případě porušení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení 
s vyklizením  a předáním předmětu nájmu. 
Nevyklidí-li nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního poměru, 
dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit sám, 
a to na náklady nájemce. 
- nájemce si je vědom, že povrchová úprava plochy tržiště je určena pouze k 
umístění stánků. Pojíždění techniky po této ploše je zakázáno, a tudíž případné škody 
vzniklé nesprávným užíváním uhradí nájemce. 
V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené výše, je nájemce povinen uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý započatý den, v němž je 
tato povinnost porušena. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
způsobené škody. 
Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů poté, co 
bude písemná výzva pronajímatele doručena nájemci.   

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

15) Prominutí nájemného za restaurační zahrádky, a to až do konce 
kalendářního roku 2021  
Usnesení č. 1911/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatků k níže uvedeným smlouvám, jejichž předmětem je 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, 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. venkovních restauračních zahrádek.  
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, 
IČ 48216780 
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3. Nájemní smlouva číslo 08-189, uzavřena mezi městem Strakonice a 
společností  
Znakon Reality s.r.o., Sousedovice 44, IČ 04747445 

4. Nájemní smlouva číslo 2013-254, uzavřena  mezi městem Strakonice a paní 
XX, IČ 71976116 

5. Nájemní smlouva číslo 2015-118, uzavřena mezi městem Strakonice a 
společností Hober s.r.o., Praha 3, Žižkov, Bořivojova 878/35, IČ 63271842 

6. Nájemní smlouva číslo 2017-00179, uzavřena mezi městem Strakonice a paní 
XX, IČ 73531812 

7. Nájemní smlouva číslo 2017-00180, uzavřena mezi městem Strakonice a XX, 
IČ 01083597 

8. Nájemní smlouva číslo  2017-00197, uzavřena mezi městem Strakonice a XX, 
IČ 68535546 

9. Nájemní smlouva číslo 2017-00520, uzavřena mezi městem Strakonice a 
panem XX, IČ 02868091 

10. Nájemní smlouva číslo 2018-00096, uzavřena mezi městem Strakonice a paní 
XX, IČ 14727412 

11. Nájemní smlouva číslo 2018-00570, uzavřena mezi městem Strakonice a 
společností Sůl a řepa s.r.o., Strakonice I, Bavorova 20, IČ 06434347 

12. Nájemní smlouva číslo 2020-00026, uzavřena mezi městem Strakonice a 
společností Agatler s.r.o., Strakonice II, Bezděkovská 184, IČ 02540452 

13.  Nájemní smlouva číslo 2020-00033, uzavřena mezi městem Strakonice a 
panem XX 

14. 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  

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

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

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

II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných smluv.  
 

16) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 1912/2021 (44/1) 
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 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu do 31.  srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 

do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 
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II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+0  

a výměře 47,50 m2, se slečnou XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 

do 25. 7. 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 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 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 
1+1 a výměře 43,15 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.077,- Kč/měsíc (dotace). 

V. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1  
a výměře 78,70 m2 pro pana XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za  měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 

VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,37 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

VII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 60,80 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc. 

VIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1  
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a výměře 56,46 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 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 se slečnou XX, přičemž předmětem dodatku bude 
prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc červenec do 25. 7. 2021. V případě, že slečna XX, neuhradí 
nájemné za měsíc červenec do 25. 7. 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 67,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu  do 31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením splátky dluhu a 
nájemného za měsíc červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné a splátku dluhu za měsíc červenec do 25. 7. 2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3 100 Kč/měsíc (dotace). 

XI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 101,18 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s manželi XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením splátky dluhu a nájemného za měsíc červenec do 25. 7. 2021. 
V případě, že paní XX, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc červenec do 25. 7. 
2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 972 Kč/měsíc (dotace). 

XII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu  do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

XIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 
a výměře 71,00 m2 s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.680 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 34,53 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.614 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 52,56 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.030 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí 

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

2+1 a výměře 89,70 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 

do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

XVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 

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

1+0 a výměře 49,12 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 

do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.250 Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, o velikosti 
1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31.10.2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040 Kč/měsíc. 
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XXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, o velikosti 
1+0 a výměře 38,00 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040 Kč/měsíc. 

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

1+1 a výměře 60,50 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu do 31. srpna 2021.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 

do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 648 Kč/měsíc. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 38,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 1 818 Kč/měsíc (dotace). 

XXIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 25,30 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc. 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října  2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc. 

XXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 62,90 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.928 Kč/měsíc (dotace). 

XXVII. Souhlasí 

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 

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

1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 

nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 

červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 

do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

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

XXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXXI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXXIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 32,37 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude mu smlouva  
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 1.460 Kč/měsíc (dotace). 
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XXXIV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 
a výměře 60,89 m2 s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 31. 7. 2021. V případě, že manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31. 7. 2021, nebude jim nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.747 Kč/měsíc (dotace). 

XXXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 57,16 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. ledna  2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.580 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 57,91 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 31. ledna 2022.  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2.800 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.512 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 
a výměře 42,66 m2 s panem XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za 
měsíc červenec do 31. 7. 2021. V případě, že pan  XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 31. 7. 2021, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 2.300 Kč/měsíc (dotace). 

XXXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+0 
a výměře 57,35 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 31. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 31. 7. 2021, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 3.219 Kč/měsíc (dotace). 

XL. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 68,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
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červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace). 

XLI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk 
a výměře 68,10 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu 
bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.027 Kč/měsíc (dotace). 

XLII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+0 a výměře 78,45 m2 s manž. XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.960 Kč/měsíc (dotace). 

XLIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+kk a výměře 58,30 m2 s paní XX, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení 
nájmu bytu do 31. srpna 2021  Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc 
červenec do 25. 7. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc červenec 
do 25. 7. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 

XLIV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

17) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1913/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 
001, o velikosti 2+1 a výměře 66,60 m2 s paní XX a to ke dni 31.08.2021. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  

 

18) Smlouva o přeložce kanalizace – nový Kaufland  
Usnesení č. 1914/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a společností Kaufland Česká republika 
v.o.s,  
IČ 251 10 161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, (dále i jen 
společnost Kaufland),  
o přeložce kanalizace. Smlouva se uzavírá v souladu se Smlouvou o spolupráci 
uzavřenou mezi stranami v souvislosti s výstavbou nového nákupního střediska 
společností Kaufland. Na přeložku kanalizace byla zpracovaná projektová 
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dokumentace pro stavební povolení vypracovaná Technical Projekt, s.r.o. pod 
názvem „OC Kaufland, ul. Katovická, část D.1 – IO50 Přeložka veřejné jednotné 
kanalizace“. Přeložka bude provedena dle uvedeného projektu a dle podmínek 
stanovených provozovatelem. Společnost Kaufland provede přeložku na vlastní 
náklady. Společnost Kaufland se zaváže poskytnout na přeložku záruku za jakost 
v délce 60 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. Ve smlouvě 
bude dále závazek k uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě. Po realizaci 
přeložky a vyhotovení geometrického plánu, kterým bude vymezen rozsah 
služebnosti, bude uzavřena smlouva o služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení 
a provozování kanalizace na pozemcích ve vlastnictví společnosti Kaufland p.č. 269/1, 
270/1 a 270/9, vše v kat. území Strakonice. Smlouva o zřízení služebnosti bude 
uzavřena ve prospěch města Strakonice, na dobu neurčitou, bezúplatně.  

II. Pověřuje 
starostu města stanovením podrobnějších podmínek a uzavřením předmětných smluv 
(smlouvy o přeložce se závazkem k uzavření budoucí smlouvy o služebnosti 
inženýrské sítě a následné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě). 
 

19) Lokalita Vinice – výstavba základní technické vybavenosti 
Usnesení č. 1915/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o finančním příspěvku na investiční výstavbu  základní 
technické vybavenosti  
- ZTV Vinice mezi městem Strakonice a společností RPI invest a.s., IČ 280 76 168, se 
sídlem Lannova tř. 1893/32a, 370 01 České Budějovice, a dalšími vlastníky pozemků 
v lokalitě Vinice uvedenými v příloze tohoto materiálu v textu smlouvy (dále i jen 
poskytovatelé příspěvku). Poskytovatelé příspěvku se ve smlouvě zaváží k úhradě 
nákladů na realizaci vodovodu a splaškové kanalizace v dané lokalitě  
a město Strakonice se zaváže ve lhůtě do 31.12.2023  základní technickou 
vybavenost - ZTV Vinice v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci vybudovat. 
Předpokládané náklady na vybudování vodovodu a kanalizace činí 3.904.245,10 Kč. 
Výše příspěvku může být za určitých podmínek navýšena maximálně o 15%. 
Všechny podmínky jsou zapracovány v textu smlouvy, která je připojena v příloze 
tohoto materiálu č. 44/1. 

II. Pověřuje 
starostu města  uzavřením a podpisem předmětné smlouvy. 
 

20) Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice – žádost       
o výpůjčku části III. nádvoří hradu (p. č. st. 3/1 v k. ú. Nové Strakonice)  
Usnesení č. 1916/2021 (44/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Muzeem středního Pootaví Strakonice, IČ: 
00072150, se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je výpůjčka 
části III. nádvoří hradu, pozemku p. č. st. 3/1 v k. ú. Nové Strakonice o výměře cca 
110 m2, za účelem konání venkovní výstavby „Rekonstrukce expozic muzea 
v obrazech“, a to na dobu určitou do 31.10.2021.  
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Vypůjčitel se zavazuje:  
a) využívat předmět výpůjčky pouze pro sjednaný účel této smlouvy. V případě 
porušení povinností vypůjčitele  je  vypůjčitel  povinen  uhradit  půjčiteli  smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne porušení 
uvedených povinností vypůjčitele.  
b) udržovat na vlastní náklady předmět výpůjčky, jakož i jeho bezprostřední okolí 
v řádném stavu, dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
do pořádku). V případě porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé toto porušení a dále je povinen  odstranit 
následky tohoto porušení  (uvést pozemek do pořádku).  
c) umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky, aby zjistil, jaký je jeho stav, jak 
vypůjčitel předmět výpůjčky udržuje. Vypůjčitel je povinen tuto prohlídku umožnit po 
předběžném oznámení ve vhodnou denní dobu a předložit všechny vyžádané 
doklady.  
d) při ukončení smluvního vztahu zcela vyklidit předmětný pozemek. V případě 
porušení této povinnosti je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením předmětu výpůjčky a 
uvedením předmětného pozemku do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.   
Nevyklidí-li vypůjčitel předmětný pozemek ve stanovené lhůtě, tj. ke dni ukončení 
smluvního vztahu a neuvede-li je do požadovaného stavu, dohodly se smluvní strany, 
že je půjčitel oprávněn předmětný pozemek vyklidit a zrekultivovat sám, a to na 
náklady vypůjčitele.  
Všechny smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 14  dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejich úhradě.  
e) smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění vypůjčitele a jejich sjednáním 
není dotčeno právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které lze 
uplatňovat samostatně vedle sjednaných smluvních pokut.  
f) vypůjčitel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu půjčitele nesmí 
vytýčenou nemovitost přenechat k užívání třetí osobě.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

1) 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 “  
– doplnění usnesení RM č. 1779/2021 ze dne 9. 6. 2021  
Usnesení č. 1917/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s doplněním usnesení č. 1779/2021 ze dne 9. 6. 2021 o následující: 
Obsahem věcného břemene je i elektro kabel pro čerpadlo vrtu.  

II. Revokuje  
část usnesení č. 1779/2021, bod II. ze dne 9. 6. 2021 (souhlas se zněním Smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti). 
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III. Souhlasí  
se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost, uvedené v příloze č. 1 
materiálu č. 44/1a majetkové záležitosti. 

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Komunitní centrum Ostrov - objekt bývalého Fezka č. p. 1415 
Usnesení č. 1918/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s doplněním usnesení č. 1717/2021 o následující: 
V dokumentu Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace bude uvedeno:   
„Maximální a nepřekročitelná hodnota veřejné zakázky je 21.500.000 Kč bez DPH“. 
 

3) Bažantnice – vybudování 4 bytových jednotek 
Usnesení č. 1919/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybudováním 4 bytových jednotek v objektu č. p. 372 na pozemku p. č. st. 34/2 v 
k. ú. Nové Strakonice. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit potřebnou PD a následnou realizaci stavebních úprav. 
III. Ukládá 
Technickým službám Strakonice, s. r. o. připravit návrh řešení a následně zajistit 
připojení objektu  
č. p. 372 na pozemku p. č. st. 34/2 v k. ú. Nové Strakonice na pitnou vodu a likvidaci 
odpadních vod. 
 

4) Vyjádření k zahájení vodoprávního řízení na akci „Hydrogeologický 
průzkumný vrt na pozemku p.č. 1703/3 v k. ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 1920/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
jako účastník správního řízení SZ MUST/026020/2021 vedeného Městským úřadem 
Strakonice, odborem životního prostředí, dle § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, s provedením hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku p. č. 
1703/3 v katastrálním území Strakonice. 
Důvodem nesouhlasu je skutečnost, že v předložené žádosti není uvedeno, zda 
v areálu dochází k hospodaření s dešťovými, popř. šedými vodami a dále i požadavky 
na zvýšené množství předpokládaného uváděného odběru, a to z ekologického 
hlediska. Lokalita, v níž má být vybudován nový vodní zdroj, je napojena na městský 
vodovod.  
 

5) Správní řízení o povolení odběrů podzemních vod  
Usnesení č. 1921/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Ukládá 
majetkovému odboru předkládat v případě správních řízení vedených dle § 8 odst. 1 
písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen vodní zákon), o povolení odběrů 
podzemních vod (tj. minimálně 250 m3/rok, popř. 50 m3/měsíc), a správních řízeních 
vedených dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona (kde se předpokládá obdobná 
výše odběru) ve správním území města Strakonice tyto záměry k projednání Radě 
města Strakonice. 
 

6) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Objekt 
technického zázemí - nohejbal Strakonice“ 
Usnesení č. 1922/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 29.06.2021) provedeného 
komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele 
stavebních prací na akci: „Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice“. Jediná 
nabídka byla podána uchazečem STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., 
Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ: 45023522, za celkovou cenu díla 
1.754.145,57 Kč bez DPH, tj. 2.122.516,14 Kč včetně DPH. Termín realizace: 
30.07.2021 – 08.10.2021. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., 
Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ: 45023522, na realizaci VZ malého rozsahu 
na stavební práce: „Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice“, za celkovou 
cenu díla 1.754.145,57 Kč bez DPH, tj. 2.122.516,14 Kč včetně DPH. Termín 
realizace: 30.07.2021 – 08.10.2021. 

III. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo 
 

7) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1923/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 

024, o velikosti 3+1 a výměře 74,70 m2, s panem XX, a to ke dni 30.09.2021. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  

 

8) žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 1924/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky č. 

005, o velikosti 2+1 a výměře 82,30 m2, s paní XX a to ke dni 30.09.2021. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
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9) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 1925/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000 Kč: 
Mateřská škola Strakonice, Lidická 625: 
odloučené pracoviště ul. Spojařů 1260: 
- kolotoč – inventární číslo DHM/7 - pořizovací cena 42.504 Kč, r. poř. 2010. 
 

10) Občanská demokratická strana - žádost o zábor veřejného prostranství 
Usnesení č. 1926/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s povolením užívání veřejného prostranství za účelem promítání letního kina pro 

veřejnost v rámci předvolební kampaně voleb do Poslanecké sněmovny PČR za 

koalici SPOLU, a to žadateli Občanské demokratické straně, Truhlářská 1106/9, 110 

00 Praha 1, IČ: 16192656, Regionální sdružení Jihočeský kraj. Konkrétně se jedná o- 

pozemek p. č. 97/1 v k. ú. Strakonice, plocha záboru pro promítání 28 m x 24 m a 

další plocha pro občerstvení a doplňkové akce, v termínu: středa 11.08. 2021 od 

15:00 – 22:30 hodin. 

11) Strakonice - páteřní cyklostezka 
Usnesení č. 1927/2021 (44/1a) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na realizaci akce: „Strakonice - páteřní cyklostezka“ 
v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, a zaslat výzvu k podání nabídky těmto 
dodavatelům: 

1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743 

2. SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 45023786 

3. ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČO: 26018055 

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 

IČO: 48035599 

5. GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., Řepice 138, Strakonice 386 01, IČO: 

28148258 

6. KDS – stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek, IČO: 28084136 

7. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307 

8. STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO: 60838744 

9. IRO stavební s.r.o., Domoradická 303, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, 

IČO: 26072912 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, bude výzva po celou lhůtu pro podání nabídek rovněž zveřejněna na profilu 
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zadavatele v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání 

nabídky na realizaci akce: „Strakonice - páteřní cyklostezka“. 

II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH. 

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce: 
„Strakonice - páteřní cyklostezka“. 

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 

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 Dušan Kučera 
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

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

 Nové rozhraní spisové služby ESPIS s MIS Cityware  
Usnesení č. 1928/2021 (44/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s objednávkou „Uni APP (vazba Vymáhání x eSpis dle NSESSS) včetně instalace a 

nastavení“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou 

Geovap, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1709, 530 03 Pardubice za částku 96 800 Kč 

včetně DPH. 

II. Souhlasí 
s uzavřením „Dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k 

programovému vybavení č. TP/MIS/Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké 

náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Geovap, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1709, 



Stránka 24 (celkem 33) 
 

530 03 Pardubice za částku 28 647,70 Kč měsíčně včetně DPH. Částka se zvyšuje 

vazbou Uni APP o 45,60 Kč měsíčně. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

 Rámcová smlouva o poskytování odborného servisu „Servisní 
smlouva“ pro Cloudový informační systém 

Usnesení č. 1929/2021 (44/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s Rámcovou smlouvou o poskytování odborného servisu „Servisní smlouva“ mezi 

městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou The Cloud Provider 

s.r.o., Pražská 483, 397 01 Písek za částku 7 260 Kč ročně včetně DPH. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 

 Objednávky odboru školství za červen 2021  
Usnesení č. 1930/2021 (44/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru školství za červen 2021 
 

 Individuální dotace – Nadační fond Gaudeamus  
Usnesení č. 1931/2021 (44/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 
350 02 Cheb, IČ 25228633 na zajištění Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR 
– nákup odborné literatury pro účastníky soutěže ve výši 5 000 Kč.  

II. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 
3. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání v ZŠ Dukelská III“ – podání žádosti o dotaci 
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice  

Usnesení č. 1932/2021 (44/3) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 22 IROP s názvem “MAS Strakonicko, z.s. - 
IROP - Podpora vzdělávání v ZŠ Dukelská III“ a zároveň s realizací projektu s názvem 
„Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III“. 
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II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
předfinancování projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání v ZŠ Dukelská III“. 
 
5. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.06.2021 do 
30.06.2021 

Usnesení č. 1933/2021 (44/4) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.06.2021 do 30.06.2021 
 

 Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracovatele Územní studie Podskalí Strakonice   

Usnesení č. 1934/2021 (44/4) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
na základě Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek s vyhodnocením 
veřejné zakázky malého rozsahu: „Územní studie Podskalí Strakonice“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána společností p.XX, spol. s r.o., Vodní 12/42, 370 06 České 
Budějovice, IČ: 03184439, za celkovou cenu díla 440.000,- Kč bez DPH, tj. 532.400,- 
Kč vč. DPH 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem p. XX, spol. s r.o., Vodní 12/42, 370 06 
České Budějovice, IČ: 03184439, na zpracování „Územní studie Podskalí Strakonice“ 
za cenu díla 440.000,- Kč bez DPH, tj. 532.400,- Kč vč. DPH 

III. Pověřuje 
starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy 
 

 Návrh na pořízení Územní studie Podskalí 
Usnesení č. 1935/2021 (44/4) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení Rady města Strakonice č. 1935/2016 ze dne 30.03.2016 

II. Souhlasí 
s pořízením Územní studie Podskalí, která bude sloužit jako podklad pro pořízení 
změny Územního plánu Strakonice 
 

 Projekt „Obnova vozového parku MěÚSS Strakonice II“ – podání 
žádosti o dotaci a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu 
města Strakonice 

Usnesení č. 1936/2021 (44/4a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s předložením žádosti o finanční podporu projektu „Obnova vozového parku MěÚSS 
Strakonice II“ do Integrovaného regionálního operačního programu – 23. výzvy s 
názvem „MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby III“ 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
spolufinancování a předfinancování realizace projektu „Obnova vozového parku 
MěÚSS Strakonice II“. 
 
6. Odbor životního prostředí 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek, Ing. Klimešová a Ing. 
Kurek. 

 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Usnesení č. 1937/2021 (44/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem 
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy. 
 
 

 

 Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při biologické likvidaci odpadů – 
SML 2019 – 00054 

Usnesení č. 1938/2021 (44/5) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při biologické likvidaci odpadů – SML 
2019-00054 se společností EKO-PF s.r.o., IČ 62525816, Hlincová Hora 60, 373 71 
Hlincová Hora, 

II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětného dodatku. 
 

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

Usnesení č. 1939/2021 (44/5) 
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. 
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 Výše cen pro podnikatele napojené do systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů obce pro rok 2022. 

Usnesení č. 1940/2021 (44/5) 
Rada města po projednání 

I. Stanovuje  
cenu za napojení podnikatelů do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů města na rok 2022 ve výši: 
Podnikatel kategorie A - 500,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel do dvou 
zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny), 
Podnikatel kategorie B - 1.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - podnikatel od dvou 
zaměstnanců (kanceláře, malé nepotravinářské prodejny), 
Podnikatel kategorie C - 3.000,00 Kč za rok + platná sazba DPH - ostatní podnikatelé 
(ubytovací zařízení, restaurační zařízení, pohostinství, cukrárny, bufety, malé 
prodejny, benzinové pumpy atd.). 
Podnikatel kategorie D - 500,00 Kč za rok + platná sazba DPH – rodinné centrum, 
dobročinné organizace, charitativní organizace, neziskové organizace. 
 

 Objednávky OŽP za červen 2021 
Usnesení č. 1941/2021 (44/5) 
Rada města po projednání 

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

 Schválení výsledku hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky 
„Strakonice – cisternová automobilová stříkačka“ 

Usnesení č. 1942/2021 (44/5a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci 
nadlimitní veřejné zakázky „Strakonice – cisternová automobilová stříkačka“. 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o koupi nové cisternové automobilové stříkačky vybavené 
požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, 
kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest 
osob) a hmotnostní třídy S dle technické specifikace se společností THT Polička, s. r. 
o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO: 6508147, za cenu 6.259.000,00 Kč bez 
DPH, tj, za celkovou cenu včetně DPH 7.573.390,00 Kč. 
Termín zahájení plnění - bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Dodání 
předmětu koupě nejpozději do 8 (osmi) měsíců ode dne uzavření smlouvy.  

III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy na dodání nové cisternové automobilní 
stříkačky. 
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7. Odbor finanční 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 50 - 57 
Usnesení č. 1943/2021 (44/6) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 50 ve výši  69 290,00 Kč 
Neinvestiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
Městské kulturní středisko Strakonice  za účelem zajištění projektu „Webové stránky 
Městského informačního centra Strakonice“. 

Rozpočtová 
skladba 

příjmy 1078 - 0000 - 4122 ÚZ  433 

 výdaje 1078 - 2143 - 5336     ÚZ  433 
 

RO  č. 51 ve výši  30 000,00 Kč 
Neinvestiční průtoková dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci 
Městské kulturní středisko Strakonice  za účelem zajištění projektu „Jamboree 2021“. 

Rozpočtová 
skladba 

příjmy 1078 - 0000 - 4122 ÚZ  428 

 výdaje 1078 - 3319 - 5336     ÚZ  428 
 

RO  č. 52 ve výši  166 000,00 Kč 
Neinvestiční průtoková dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci 
Šmidingerova knihovna Strakonice na realizaci projektů „Modernizace školícího centra 
knihovny a nákup techniky pro tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost“ a 
„Přechod na nový automatizovaný knihovní systém“. 

Rozpočtová 
skladba 

příjmy 1090 - 0000 - 4116 ÚZ  34 053 

 výdaje 1090 - 3314 - 5336     ÚZ  34 053 
 

RO  č. 53 ve výši  1 894 499,34 Kč 
Průtoková dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice na realizaci projektu „Obnova vybavení učeben v ZŠ F. L. 
Čelakovského“. 

Rozpočtová    
skladba 

příjmy 1320 - 0000 - 4x16 ÚZ  17 xxx 

 výdaje 1320 - 3113 - xxxx     ÚZ  17 xxx 
 

RO  č. 54 ve výši  821 100,00 Kč 
Doplatek dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně právní 
agendy dětí na základě dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Částka 
401 400,00 Kč je určená na poskytnutí mimořádných odměn pro pracovníky 
vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s opatřeními proti 
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šíření nákazy Covid-19. O částku 419 700,00 Kč bude sníženo použití prostředků 
minulých let. 

Rozpočtová 
skladba 

příjmy  0000 - 4116 ÚZ  13 011 

 výdaje 101 - 6171 - 5xxx ÚZ  13 011 
 financování 8115  

 
RO  č. 55 ve výši  42 480,00 Kč 
Finanční příspěvek  ze státního rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40 let věku. 

Rozpočtová 
skladba 

příjmy 700 - 0000 - 4116 ÚZ  29 014 

 výdaje 700 - 1032 - 5xxx ÚZ  29 014 
 
RO  č. 56 ve výši  200 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na položce územní plán, studie na financování 
„Územní studie Podskalí Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky 
minulých let. 

Rozpočtová 
skladba 

výdaje 290 - 3635 - 5169  

 financování 8115      
 
RO  č. 57 ve výši  100 000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu sociálního odboru na poskytnutí individuálních dotací, a to 
Poradně pro rodinu manželství, mezilidské vztahy …. a Hospici sv. Jana N. Neumanna 
(viz. materiál sociálního odboru č. 44/7). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky 
minulých let. 

Rozpočtová 
skladba 

výdaje  300 – xxxx – 52xx  

 financování 8115      
 

 ZŠ F. L. Čelakovského – použití investičního fondu  
Usnesení č. 1944/2021 (44/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ F. L. Čelakovského ve výši  
15 000 Kč na spolufinancování projektu „Obnova vybavení učeben v ZŠ F. L. 
Čelakovského, Strakonice“. Na projekt škola získala dotaci ve výši 1 894 499,34 Kč, 
z toho investice 290 158,00 Kč. 
 

 STARZ – použití investičního fondu 
Usnesení č. 1945/2021 (44/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace STARZ Strakonice do výše  
20 000 Kč na dodatečné náklady související s pořízením vzduchové trampolíny v 



Stránka 30 (celkem 33) 
 

letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích. RM dne 26.05.2021 schválila 
pořízení trampolíny ve výši 200 000,00 Kč. 
 

 Šmidingerova knihovna – přijetí daru 
Usnesení č. 1946/2021 (44/6) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přijetím darů příspěvkovou organizací Šmidingerova knihovna Strakonice dle § 27, 
odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění: 

 účelově určené peněžní dary (částka 5 000,00 Kč od firmy ERA a.s./marketing, 
částka 2 340,00 Kč od společnosti Auto*Mat z.s.), které budou použity na 
spolupořádání projektu Do práce na kole 2021 (zajištění propagační kampaně, 
zajištění cen pro vítěze soutěže a organizaci závěrečného setkání), 

 účelově určené věcné dary, které budou poskytnuty jako odměny účastníkům 
kampaně Do práce na kole 2021: 
BEZINKA - poukaz na bezobalový nákup 5 ks á x 100,00 Kč 
BIKE FACTORY - ponožky 2 ks á 199,00 Kč, lepení 3 ks á 49,00 Kč,      
                              pláštěnky 3 ks á 99,00 Kč, zámky na kolo 2 ks á 99,00 Kč 
CAFÉ MONTE CINTU - káva 10 ks á 150,00 Kč 

 MěKS – MIC - voucher na zapůjčení Kostka Koloběžka – 18 ks  
Měšťanský pivovar Dudák, a.s. - 5l soudek – 3 ks, dárkové balení piv – 2 ks 
MÝDLOVAR - mýdla 5 ks á 100,00 Kč 
SkloHRAda - poukaz na sklohradu 3 ks á 500,00 Kč  
SPORT BIKE Skála - cyklistické lahve - 4 ks á 79,00 Kč, 1 ks á 99,00 Kč 

    - cyklistické rukavice 1 ks á 129,00 Kč, pumpička 2 ks  
                             á 150,00 Kč 

    - cyklocomputer KLS 2 ks za 199,00 Kč, 1 ks á 149,00 Kč, 
     - blikačka 3 ks á 129,00 Kč, 1 ks á 259,00 Kč 
     - držák na mobil 2 ks á 319,00 Kč 
SunGroove Dance - lekce dance 6 ks á 150,00 Kč 
Restaurace Sůl & Řepa - poukaz na jídlo 1 ks á 500,00 Kč, 2 ks á 140,00 Kč 

    STARZ - celodenní vstup do letního areálu 15 ks á 60,00 Kč,  permanentka na 
10 celodenních vstupů do letního areálu 3 ks á 700,00 Kč   

II. Ukládá 
ředitelce příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice uzavřít darovací 
smlouvy.  
 

 Příspěvkové organizace - odpisové plány - aktualizace 
Usnesení č. 1947/2021 (44/6) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů r. 2021 podle návrhu těchto příspěvkových organizací: 

- Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
- Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
- Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
- Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školou 560 
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- Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281 
 
8. Odbor sociální 

 Individuální dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské 
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s.  

Usnesení č. 1948/2021 (44/7) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83  na 
sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 50.000 Kč.  

II. Souhlasí  
s  uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Poradnou pro rodinu, manželství, 
mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, 
o.p.s., Záboří 83  na sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 50.000 Kč, 
v  předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Poradně pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 
rozvoj, o.p.s., Záboří 83, na sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 
50.000 Kč 
 

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

Usnesení č. 1949/2021 (44/7) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s poskytnutím dotace Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 
Prachatice na materiál, služby a další provozní náklady potřebné k zajištění kvalitní 
paliativní a sociální péče o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty ve výši 50.000 
Kč. 

II. Souhlasí  
s  uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., 
Neumannova 144, Prachatice na materiál, služby a další provozní náklady potřebné 
k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o nevyléčitelně nemocné, umírající 
pacienty ve výši 50.000 Kč, v  předloženém znění 

III. Pověřuje  
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Hospici sv. Jana N. 
Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice na materiál, služby a další provozní 
náklady potřebné k zajištění kvalitní paliativní a sociální péče o nevyléčitelně 
nemocné, umírající pacienty ve výši 50.000 Kč. 
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 Souhlasné stanovisko k žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu – Oblastní charita Strakonice , 
Sousedovice 40, Strakonice 

Usnesení č. 1950/2021 (44/7a) 
Rada města po projednání 

I. Vydává 
souhlasné stanovisko pro účely podání žádosti o dotaci Oblastní charity Strakonice , 
Sousedovice 40, Strakonice z Integrovaného regionálního operačního programu, 
která má vazbu na 62. výzvu Ministerstva pro místní rozvoj „Sociální infrastruktura – 
integrované projekty CLLD“, na nákup pěti osobních automobilů, které budou sloužit 
pro potřeby pečovatelské služby a osobní asistence. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem uvedeného souhlasného stanoviska 
 
9. MěÚSS Strakonice 

 Přijetí daru 
Usnesení č. 1951/2021 (44/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

od firmy TEXODO, spol. s r.o.  
se sídlem Písecká 904, 386 01  Strakonice 1  
IČO: 26081911 
DIČ: CZ26081911 
věcný dar v celkové hodnotě 86 575,50 Kč včetně DPH, a to: 
roušky 100% BA    2vrstvé 1 590 ks      cena/ks 54,45 Kč včetně DPH 

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví 
organizace. 
 

10. Starosta        

  Jihočeský kraj České Budějovice - Dohoda o ukončení smlouvy o 
spolupráci 

Usnesení č. 1952/2021 (44/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s ukončením smlouvy o spolupráci uzavřené dne 05.11.2020 mezi Jihočeským 
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Gymnáziem Strakonice, Máchova 174, 386 48 
Strakonice, jejímž předmětem byla vzájemná spolupráce pří výstavbě sportovní haly 
gymnázia Strakonice. 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

Jednání rady města ukončil starosta v 16,40 hodin. 
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Datum pořízení zápisu: 21.07.2021   
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                      Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


