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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 46. schůze Rady města Strakonice 

konané 28. července 2021 v kanceláři starosty města Strakonice 
___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 6 členů RM 

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

Omluveni:    p. Christelbauer - člen RM 
 
1. Starosta  

 MěÚSS: a) vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského 
ústavu sociálních služeb Strakonice  

                                          Usnesení č. 1955/2021 
                      b) úprava pověření zástupce 

                                                             Usnesení č. 1956/2021 
 Právní zastupování – AK XX 

                                                             Usnesení č. 1957/2021 
 Právní zastupování – Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář 

                                         Usnesení č. 1958/2021 

 Expert Group s.r.o., Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice – zadání 
znaleckého posudku 

                                   Usnesení č. 1959/2021 

 Air Technic s.r.o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6 – projekt BGTL 
                                   Usnesení č. 1960/2021 

 PEKON ST s.r.o., IČ 280 66 341, Zahradnická 569, 388 01 Blatná 

     – zpětná koupě pozemků 
                                   Usnesení č. 1961/2021 

 Běh městem – revokace usnesení č. 655/2011 ze dne 15.06.2011 
                                                                  Usnesení č. 1962/2021 

2. Majetkový odbor   
 Majetkové záležitosti 

                                          Usnesení č. 1963/2021  
 
 
 
46. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v kanceláři starosty města Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
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1. Starosta  

 MěÚSS:  
       a) vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského 
ústavu sociálních služeb Strakonice  
Usnesení č. 1955/2021  
Rada města po projednání 

I. Vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského ústavu sociálních služeb 
Strakonice s termínem podání přihlášek do 31.08.2021. 
II. Jmenuje 
členy výběrové komise v řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Městského ústavu 
sociálních služeb Strakonice: Mgr. Břetislav Hrdlička, Ing. Rudolf Oberfalcer, p. Jaroslav 
Horejš, Mgr. Marie Žiláková, p. Pavel Zach DiS., p. František Christelbauer, Mgr. 
Martina Kotrchová,  Mgr. Lenka Vysoká, paní XX a pan XX. 
 
 
           b) úprava pověření zástupce 
Usnesení č. 1956/2021  
Rada města po projednání 

I. Rozhodla  
s účinností ke dni 31.07.2021 ukončit oprávnění paní XX zastupovat dočasně 
nepřítomného vedoucího zaměstnance (ředitelku) příspěvkové organizace Městský 
ústav sociálních služeb Strakonice.  

II. Pověřuje 
paní XX s účinností od 01.08.2021 řízením příspěvkové organizace Městský ústav 
sociálních služeb Strakonice, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice I, 386 01, zapsané u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 97, tj. činěním všech právních 
jednání za dočasně neustanoveného vedoucího zaměstnance (statutární orgán 
organizace) ve stejném rozsahu jako má ředitel organizace. Zejména se jedná o 
zajišťování organizačních a administrativních činností spojených s výkonem funkce 
ředitele příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice a o plnění 
úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům této příspěvkové 
organizace. 
Pověření je účinné do doby řádného jmenování ředitele uvedené příspěvkové 
organizace Radou města Strakonice. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedených dokumentů. 
 

 Právní zastupování – AK XX 
Usnesení č. 1957/2021  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
starostu města jednáním s AK XX ve věci poskytnutí právní pomoci při zajištění dodávek 
tepla na sídliště Šumavská ve Strakonicích. 
  



Stránka 3 (celkem 4) 
 

 Právní zastupování – Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář 
Usnesení č. 1958/2021  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat objednávku kanceláři Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 
1716/2b, 140 00 Praha 4 - Pankrác na zpracování úvodní analýzy pozice města 
Strakonice jako akcionáře ve sporu mezi společností Teplárna Strakonice, a.s. a 
společností Energo Strakonice, s.r.o. a dále posouzení možností převzetí závazků 
společnosti Energo Strakonice, s.r.o. vůči společnosti Teplárna Strakonice, a.s. městem 
Strakonice, s hodnotou plnění do 50 000 Kč bez DPH. 
 

 Expert Group s.r.o., Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice – zadání 
znaleckého posudku 

Usnesení č. 1959/2021  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zadat zpracování znaleckého posudku na zodpovězení otázky: „Jaká je obvyklá cena 
13,92% akciového podílu společnosti Severní energetická a.s. ve společnosti Teplárna 
Strakonice, a.s. k 30.06.2021. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a znaleckou kanceláří Expert Group 
s.r.o., Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 28116224, jejímž předmětem 
bude zpracování znaleckého posudku na zodpovězení otázky: „Jaká je obvyklá cena 
13,92% akciového podílu společnosti Severní energetická a.s. ve společnosti Teplárna 
Strakonice, a.s. k 30.06.2021 za cenu 198 780 Kč bez DPH. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
 

 Air Technic s.r.o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6 – projekt BGTL 
Usnesení č. 1960/2021  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o projektu BGTL týkajícím se výroby syntetické nafty  
II. Pověřuje 
starostu města jednáním se společností Air Technic s.r.o., Na Kocínce 210/3, 160 00 
Praha 6 o konkrétních podmínkách projektu BGTL. 
 

 PEKON ST s.r.o., IČ 280 66 341, Zahradnická 569, 388 01 Blatná 

– zpětná koupě pozemků 
Usnesení č. 1961/2021  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
starostu města jednáním se společností PEKON ST s.r.o., IČ 280 66 341, Zahradnická 
569, 388 01 Blatná o zpětné koupi pozemků: parc.č. 1208/5 o výměře 5837 m2, parc.č. 
1190/14 o výměře 266 m2, parc.č. 1190/16 o výměře 3928 m, parc.č. 1190/28 o 
výměře 324 m2, parc.č. 1190/42 o výměře 96 m2, parc.č. 1190/45 o výměře 34 m2, 
vše v k.ú. Strakonice dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě č. 2018-00129 
uzavřené dne 30.08.2018. 
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 Běh městem – revokace usnesení č. 655/2011 ze dne 15.06.2011 
Usnesení č. 1962/2021  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
s účinností od 01.09.2021 usnesení č. 655/2011 ze dne 15.06.2011 v následujícím 
znění: 
Rada města po projednání souhlasí 
s bezúplatným zapůjčením reprezentačních prostor strakonického hradu (přístupných 
z  II. nádvoří), a dále venkovních prostor strakonického hradu a dalších, potřebných k 
pořádání Běhu městem Strakonice, konaným vždy 21. srpna. V  případě konání MDF 
bude tato akce přesunuta na jiné prostranství. Toto usnesení platí až do odvolání i pro 
příští ročníky Běhu městem Strakonice. 
Tento souhlas je podmíněn zajištěním úklidu poskytnutých veřejných prostranství a 
nebytových prostor a současně i zajištěním provozu veřejných toalet v  areálu hradu 
v době konání uvedené akce. 
II. Ukládá 
odboru školství připravit a projednat nové podmínky pro konání akce Běh městem od 
roku 2022. 
 
2. Majetkový odbor   

 Majetkové záležitosti 

1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 209/31 v k.ú. Střela  – vyhlášení 
záměru   
Usnesení č. 1963/2021  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku  p. č. 209/31 o výměře cca 30 m2 v k.ú. 
Střela.  
 
Jednání rady města ukončil starosta v 16,18 hodin. 

 
Datum pořízení zápisu: 28.07.2021   
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                 Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


