Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
z 50. schůze Rady města Strakonice
konané 22. září 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
___________________________________________________________
Přítomni:

6 členů RM
Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta
Ing. Oberfalcer – místostarosta
p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM
Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ
Omluveni: p. Zoch - místostarosta
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti

Usnesení č. 2143/2021 – 2172/2021

2. Odbor rozvoje
 Dětská hřiště – informace o stavu a fungování

Usnesení č. 2173/2021
 Projekt „Mimořádné finanční ohodnocení strážníků strakonické městské policie
v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19“ – podání žádosti o dotaci
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice
Usnesení č. 2174/2021
3. Odbor sociální
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví
Usnesení č. 2175/2021
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2176/2021 – 2179/2021
4. Městská policie
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:
"Měření rychlosti Strakonice“
Usnesení č. 2180/2021
 Rozšíření Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2018 ze dne 27. 6.
2018, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 2181/2021
5. Starosta
 Odvolání členky komise pro sociální věci a zdravotnictví a komise pro
posuzování přijatých žádostí o poskytnutí daru konkrétním žadatelům za
účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci, na sociální a charitativní účely
Usnesení č. 2182/2021
 Jmenování nové členky komise pro sociální věci a zdravotnictví a komise pro
posuzování přijatých žádostí o poskytnutí daru konkrétním žadatelům za
účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci, na sociální a charitativní účely
Usnesení č. 2183/2021
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Právní služby – Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář
Usnesení č. 2184/2021
 HC Strakonice o.s. – žádost o bezplatný pronájem parkoviště v době konání
Václavské pouti 2021
Usnesení č. 2185/2021
 Posouzení stavu dokončení bezbariérové trasy, komunikace a dalších
stavebních úprav v ulici Mírová ve Strakonicích a návrh dalšího postupu města
Strakonice k dodavateli.
Usnesení č. 2186/2021
 Plná moc k zastupování města pro podání stížnosti na ERÚ k ÚHOS
Usnesení č. 2187/2021
6. Odbor finanční
 Rozpočtová opatření č. 76 – 79
Usnesení č. 2188/2021
 PO – souhlas s přijetím peněžních darů
Usnesení č. 2189/2021
 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti - pouť
Usnesení č. 2190/2021
 Rozpočtová opatření č. 80 – 84
Usnesení č. 2191/2021
 ZŠ F. L. Čelakovského – použití IF
Usnesení č. 2192/2021
7. Strakonická televize, s.r.o.
 Uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o výrobě a zajištění vysílání městského
televizního programu „Strakonická televize“
Usnesení č. 2193/2021
8. Tajemnice
 Plnění usnesení RM za I. pololetí roku 2021
Usnesení č. 2194/2021
9. Odbor školství
 Individuální dotace – Jednota Karla Havlíčka Borovského, z. s.
Usnesení č. 2195/2021
 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím
finančního daru
Usnesení č. 2196/2021
 Realizace optického kabelu pro ZŠ F.L.Č. Jezerní a MěÚSS Jezerní
Usnesení č. 2197/2021
10. MěÚSS Strakonice
 Přijetí daru
Usnesení č. 2198/2021
11. Odbor vnitřních věcí
 Smlouva o spolupráci při odstraňování nepovolených reklamních zařízení s
Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, správou České Budějovice
Usnesení č. 2199/2021
12. Odbor životního prostředí
 Technický dozor stavebníka nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace a
rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice“
Usnesení č. 2200/2021
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Objednávky OŽP za srpen 2021

Usnesení č. 2201/2021
13. Šmidingerova knihovna Strakonice
 Žádost o schválení akce k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
Usnesení č. 2202/2021
14. Technické služby Strakonice s.r.o.
Usnesení č. 2203/2021
15. Vyplacení mimořádné odměny řediteli MěKS Strakonice
Usnesení č. 2204/2021
50. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený
návrh programu jednání.
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová.
1) Prodej pozemků tzv. teras pod Hvězdou za účelem výstavby
polyfunkčního domu
Usnesení č. 2143/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 307/ZM/2021 ze dne 24.02.2021
s textem smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Strakonice jako budoucím
prodávajícím a společností SALVETE spol. s.r.o. , IČ 450 23 786, se sídlem Písecká 506,
Strakonice I, 386 01 Strakonice, jako budoucím kupujícím, týkající se prodeje části
pozemku parc. č. 591/1 o výměře cca 1020 m2, části pozemku p. č. 595/1 o výměře
cca 170 m2, části pozemku p. č. 595/12 o výměře cca 255 m2 a části pozemku p. č.
591/6 o výměře cca 505 m2, vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby
polyfunkčního domu.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o smlouvě budoucí přiložené v příloze
tohoto materiálu.
2) Dodatek č. 2 k závěrkovému listu s dodavatelem el. energie Alpiq
energy SE.
Usnesení č. 2144/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k závěrkovému listu s dodavatelem el. energie, společností
Alpiq Energy SE, se sídlem Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČO 28477090. Předmětem dodatku je doplnění nových odběratelů el. energie, a to
příspěvkových organizací MŠ Holečkova Strakonice, MŠ Školní Strakonice a MŠ Spojařů
Strakonice.
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II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
3) MŠ Holečkova 410 - oprava střechy
Usnesení č. 2145/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s
Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce MŠ
Holečkova 410 - oprava střechy v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům:
1. XX, IČ 26093588
2. GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., IČ 28148258
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ 45023786
4. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ 26101262
5. XX, IČ 760321175
6. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373, IČ
45023522
7. GORSTAV, stav. společnost s.r.o., Volyňská 121, 38601 Strakonice, Př. Ptákovice,
IČ: 28114795
8. TEKTON CZ s.r.o., Slovenská 695, 38701 Volyně, IČ: 26034701
9. Stavební firma Hájíček a Berenda, s.r.o., Za Nádražím 2547, Písek, IČ: 63277832
10. XX, IČ: 13508024
11. TV Invest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721
II. Schvaluje
předloženou výzvu k podání nabídek „ MŠ Holečkova 410 - oprava střechy “
III. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „ MŠ Holečkova 410 oprava střechy “
IV. Jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1.
člen: Ing. Rudolf Oberfalcer
2.
člen: Ing. Jana Narovcová
3.
člen: Ing. Oldřich Švehla
4.
člen: p. Jaroslav Houska
5.
člen: XX
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1.
náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička
2.
náhradník: Ing. Tatiana Šamanková
3.
náhradník: Ing. Petr Zdeněk
4.
náhradník: p. Michal Bezpalec
5.
náhradník: XX
V. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.
VI. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s
administrací této veřejné zakázky malého rozsahu.
Stránka 4 (celkem 33)

4) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 2146/2021 (50/1)
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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 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
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě, ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc.
IV. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc.
V. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc.
VI. 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
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bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je podmíněn uhrazením
nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX neuhradí nájemné za
měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.756 Kč/měsíc.
VII. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné celkem 2.699,- Kč/měsíc(dotace).
VIII. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že slečna
XX, neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc.)
IX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 82,20 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s manž. XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že manželé
XX, neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 6.384 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. října 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné
za
měsíc
září
do
25.
9.
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 75,44 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 5.229 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
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 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 31. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že manž. XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jim smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.968 Kč/měsíc.
XIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 49,27 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 1.953,- Kč/měsíc (dotace).
XV. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc.
XVI. 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 31. prosince 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc.
XVII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 43,89 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 2.067,- Kč/měsíc (dotace).
XVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
2+1 a výměře 57,44 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 2.746,- Kč/měsíc (dotace).
XIX. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 648 Kč/měsíc.
XX. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné celkem 1 818 Kč/měsíc (dotace).
XXI. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc.
XXII. 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 31. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc.
XXIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
2+1 a výměře 62,90 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 2.928 Kč/měsíc (dotace).
XXIV. 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 s panem XX, přičemž předmětem
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc.
XXV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 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. září 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 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 o velikosti
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí 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. září 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc.
XXIX. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, ul. Stavbařů,
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2 s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.384 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 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že manž. XX,
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neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jim smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4 324 Kč/měsíc.
XXXI. 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 31. prosince 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc.
XXXII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 49,17 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 2.654 Kč/měsíc (dotace).
XXXIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+0 a výměře 43,70 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2.359 Kč/měsíc (dotace).
XXXIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 a
výměře 53,57 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu nájemní smlouva prodloužena.
Nájemné 2.864 Kč/měsíc (dotace).
XXXV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
2+kk a výměře 59,83 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že manželé
XX, neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 3.420 Kč/měsíc (dotace).
XXXVI. 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 31. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
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Nájemné 3.478 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 31. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 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
1+0 a výměře 42,66 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 2.161 Kč/měsíc (dotace).
XXXIX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
4+1 a výměře 82,97 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 30. 9. 2021. V případě, že manž. XX
neuhradí nájemné za měsíc září do 30. 9. 2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 4.773 Kč (dotace)/měsíc.
XL. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 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 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že manželé
XX, neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 4 960 Kč/měsíc (dotace).
XLII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
2+1 a výměře 67,60 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
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neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 3.880 Kč/měsíc (dotace).
XLIII. 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 31. prosince 2021.
Souhlas je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě,
že paní XX, neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)
XLIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
3+kk a výměře 80,70 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
XLV. 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. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace).
XLVI. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
5) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2147/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
2+1 a výměře 54,20 m2 v domě, ul. Mlýnská, s panem XX, týkajícím se prodloužení
nájmu bytu do 30. září 2022.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
6Prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2148/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. 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 31. prosince 2021. Souhlas je
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 6.117 Kč/měsíc.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
7) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2149/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 42,18 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, týkajícím se
prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.
8) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2150/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+0 a výměře 43,40 m2 v domě ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc září do 25. 9. 2021. V případě, že paní XX
neuhradí nájemné za měsíc září do 25. 9. 2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
9) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice p. č. 1293/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic.
Usnesení č. 2151/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Rodinný dům na p. č. 51/1, k. ú. Dražejov u Strakonic“
s uložením nové vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p. č.
1293/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
Přechod asfaltové komunikace bude proveden bezvýkopovou technologií bez narušení
povrchu komunikace.
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“, schválenými ministerstvem
dopravy.
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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.
10) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice p. č. 781/5 v k. ú. Strakonice.
Usnesení č. 2152/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Plynofikace rodinného domu Nerudova, Strakonice“
s uložením nové plynovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p. č.
781/5 v k. ú. Strakonice, dle sazebníku.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového krytu
bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou
stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi stávajícím asfaltovým
krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou emulzí.
Překop v chodníku ze zámkové dlažby bude předlážděn v celé šíři chodníku od obruby
k obrubě. V případě nutnosti budou srovnány nebo nahrazeny stávající obruby.
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“, schválenými 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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11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků
v majetku města Strakonice p. č. 1371/64 a p. č. 1371/135, vše
v k. ú. Strakonice.
Usnesení č. 2153/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Přístavba k RD, Labutí ulice, Strakonice“ s uložením
teplovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p. č. 1371/64 a p. č.
1371/135, vše v k. ú. Strakonice, dle sazebníku.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání,
údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po
skončení prací oseta travinou.
V případě překopu v chodníku ze zámkové dlažby bude předlážděn v celé šíři chodníku
od obruby k obrubě. V případě nutnosti budou srovnány nebo nahrazeny stávající
obruby.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a panem XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
12) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce majetku č. 2012-446 ze dne
21.12.2012 – STARZ Strakonice
Usnesení č. 2154/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce majetku č. 2012-446 uzavřené dne
21.12.2012 mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací STARZ Strakonice, Na
Křemelce 512, Strakonice, IČ: 00367915, jehož předmětem bude rozšíření předmětu
výpůjčky a projevu vůle, a to tím způsobem, že organizaci STARZ budou předána do
výpůjčky volně přístupná sportoviště uvedená v příloze materiálu do RM č. 50/1
majetkové záležitosti ze dne 22. 9. 2021, a to za účelem údržby těchto sportovišť
organizací STARZ Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
13) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – žádost o uzavření
dodatku k nájemní smlouvě na užívání nebytových prostorů Hradního
sklípku Strakonice + movitého majetku, nacházejícího se v těchto
prostorech
Usnesení č. 2155/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
za účelem zmírnění důsledků souvisejících s mimořádnými opatřeními v souvislosti
s nemocí COVID-19 s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00353 uzavřené
dne 24.10.2019 mezi městem a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., se
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sídlem Podskalská 324, Strakonice, jehož předmětem bude prominutí nájemného
z nebytových prostorů (hradní sklípek, tj. nebytová jednotka číslo 50/1 vymezená
v budově č. p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavená na parc. č. st. ¼ v kat. území
Nové Strakonice, obec a okres Strakonice, včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy a pozemku o velikosti 324/1343) i movitého majetku,
nacházejícího se ve výše uvedených prostorech, a to na dobu od 01.10. 2021 do 28.02.
2022, a sice ve výši 100 % z nájemného za uvedené období.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
14) Žádost o pronájem nebytových prostorů
Usnesení č. 2156/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem učebny o výměře 51,4 m2 ve II. nadz. podl.
objektu bývalé ZŠ Lidická ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 227 v k. ú.
Strakonice.
15) Předání movitého majetku ze správy příspěvkové organizace STARZ
Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice, do správy města
Strakonice
Usnesení č. 2157/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s předáním níže uvedeného movitého majetku ze správy příspěvkové organizace
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, do správy města Strakonice,
konkrétně Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Strakonice, s tím, že do doby
fyzického převzetí nouzového zdroje energie JSDHO od organizace STARZ zajistí
příspěvková organizace uložení tohoto majetku v prostorách organizace STARZ:
- nouzový zdroj elektrické energie v pořizovací hodnotě 232.126 Kč, rok pořízení 1994.
16) Žádost o pronájem tělocvičny v budově Lidická ve Strakonicích
– Fbc Strakonice, se sídlem Kosmonautů 1261, Strakonice
Usnesení č. 2158/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem tělocvičny v budově Lidická ve Strakonicích, na
pozemku p. č. st. 228 v k.ú. Strakonice.
17) Tenis klub Strakonice, spolek IČ: 16820037, se sídlem Máchova 178,
Strakonice
Usnesení č. 2159/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s rekonstrukcí 4 tenisových kurtů, umístěných na pozemku p. č. 441/1 v k. ú.
Strakonice, který je v majetku města Strakonice. Rekonstrukcí dojde ke změně
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vnitřních vrstev kurtů, vybudování nového odtokového systému a ke zkrácení
tenisového kurtu č. 1, t. j. posunutí plotu o cca 2-3 metry dovnitř hřiště.
II. Prohlašuje,
že plně podporuje projekt Tenis klubu Strakonice, spolku se sídlem Máchova 178, 386
01 Strakonice, IČO: 16820037, jímž je rekonstrukce antukových kurtů č. 1, 2, 3 a 4.
Jedná se o kurty postavené cca před 35 lety a živnost jejich povrchu již skončila. Tenis
klub Strakonice se pravidelně účastní tenisových soutěží družstev i jednotlivců a pro
svou činnost nutně potřebuje hřiště s kvalitním povrchem.
18) Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2021
Usnesení č. 2160/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za srpen 2021
19) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Objekt
technického zázemí - nohejbal Strakonice“ – dodatek č. 1
Usnesení č. 2161/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Objekt
technického zázemí - nohejbal Strakonice“ mezi městem Strakonice a společností
STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ:
45023522, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny: 01) KZS (přípočet), vyčerpání rezervy z
důvodu provedení KZS a odpočet venkovní omítky a nátěru omítek (odpočet) (ZL 1) o
částku 0,00 bez DPH, tzn. 0,00 Kč včetně DPH 21 %. Celková cena dle SOD se tedy
nemění, přičemž přípočty z toho činí 186.999,00 Kč bez DPH a odpočty činí -186.999,00
Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
20) Snížení nájemného z pronajatých prostorů
Usnesení č. 2162/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku mezi městem Strakonice a paní XX
k nájemní smlouvě č. 04-414 ze dne 12.07.2004, jehož předmětem bude snížení
nájemného z nebytových prostorů v objektu v ul. U Sv. Markéty ve Strakonicích,
nájemci p.
XX, IČ: 69545944,
na dobu
1 roku (listopad 2021
– až říjen 2022), a sice o 10 % z ročního nájemného.
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21) Žádost Muzea středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice
- Užívání třech hradních nádvoří pro 24. ročník Adventních trhů pod
Rumpálem
- Užití znaku pro 24. ročník Adventních trhů pod Rumpálem
Usnesení č. 2163/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice na propagačních materiálech Muzea středního Pootaví
Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice, na akci Adventní trhy pod Rumpálem ve dnech
3. – 5. 12. 2021.
22) Renturi s.r.o., Praha 5 – Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000 žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2164/2021 (50/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 97/1 v katastrálním území
Strakonice o výměře cca 30m2 za účelem umístění kontejneru pro zřízení veřejného
testovacího místa na Covid – 19.
1) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2165/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky,
v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2, s paní XX a to
ke dni 30.09.2021.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
2) Bezbariérová trasa Domov pro seniory - Kulturní dům, Strakonice
– Dodatek č. 3
Usnesení č. 2166/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností ZNAKON, a.s., Sousedovice
44, 386 01 Sousedovice, v souvislosti se stavbou „Bezbariérová trasa domov pro
seniory – Kulturní dům, Strakonice“. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a
méněpráce specifikované ve ZL č. 2 a s tím spojené snížení ceny díla o 1.321.900 Kč
bez DPH. Cena díla tedy činí 53.144.097,46 Kč bez DPH, tj. 64.304.357,93 Kč vč. DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
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3) Smlouva o finančním příspěvku na investiční výstavbu „Komunikace
veterina, Strakonice“
Usnesení č. 2167/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o finančním příspěvku na investiční výstavbu „Komunikace
veterina, Strakonice“ mezi městem Strakonice a Poskytovateli příspěvku, uvedených
v příloze tohoto bodu (Poskytovatelé příspěvku na investiční akci Komunikace veterina,
Strakonice). Předmětem smlouvy bude vybudování Komunikace veterina, Strakonice
na pozemcích p. č. 1292/6, 861/4, 861/29, 856/1, vše v k. ú. Strakonice a umožnění
Poskytovatelům příspěvku zřízení sjezdu na vybudovanou Komunikaci veterina,
Strakonice. Poskytovatelé příspěvku se zavazují, za podmínek v předmětné smlouvě
sjednaných, uhradit městu Strakonice na vybudování Komunikace veterina, Strakonice
finanční příspěvek ve výši 147.960 Kč, jednotliví poskytovatelé příspěvku se budou na
úhradě příspěvku podílet stejným dílem, tedy 49.320 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
Komunikaci veterina, Strakonice do 31.12.2022, příspěvek bude v plné výši vrácen
jednotlivým Poskytovatelům příspěvku do 31.01.2023.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
4) Komunikace veterina, Strakonice
Usnesení č. 2168/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze firmy ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ:
26018055 k podání nabídky na realizaci akce: „Komunikace veterina, Strakonice“.
Investiční akce bude realizována, dle projektové dokumentace zpracované panem XX
s názvem „Komunikace veterina, Strakonice“. K oslovení firmy ZNAKON, a. s. dojde
pouze v případě, že bude uzavřena Smlouva o finančním příspěvku na investiční
výstavbu „Komunikace veterina, Strakonice“ mezi městem Strakonice a poskytovali
příspěvku.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a firmou ZNAKON, a. s.,
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055, na provedení akce: „Komunikace
veterina, Strakonice“, za cenu 489.127,83 Kč bez DPH, tj. 591.844,67 Kč včetně DPH.
Termín dokončení je do 31.12.2021.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
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5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice p. č. 1245/31 v k. ú. Dražejov u Strakonic.
Usnesení č. 2169/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Novostavba RD na pozemku p. č. 1245/34 v k. ú. Dražejov u
Strakonic“ s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku v majetku
města Strakonice p. č. 1245/31 v k. ú. Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
 Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového
krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn
výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi
stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou
emulzí.
 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.“, schválenými
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 a paní XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
6) Demolice bytového domu V Ráji, Strakonice
Usnesení č. 2170/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze firmy Čadek – Peterka s.r.o., Řepice 162, 386 01 Strakonice, IČO:
07503385, k podání nabídky na realizaci akce „Demolice bytového domu, V Ráji“, a to
z toho důvodu, že společnost disponuje příslušnou technikou a zkušenostmi
s obdobnými akcemi.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a firmou Čadek – Peterka s.r.o.,
Řepice 162, 386 01 Strakonice, IČO: 07503385, na provedení demolice bytového domu
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V Ráji, za cenu 459.920 Kč bez DPH, tj. 556.503 Kč s DPH. Termín zahájení říjen 2021
a termín dokončení listopad 2021.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) Oprava komunikace na pozemku p. č. 478/4 v k. ú. Nové Strakonice
Usnesení č. 2171/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze společnosti ZNAKON a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice, k podání
nabídky na realizaci akce „Zpevnění stávající komunikace na pozemku p. č. 478/4 v k.
ú. Nové Strakonice asfaltovým recyklátem“ a to z toho důvodu, že společnost poskytne
na opravu bezplatně materiál.
II. Souhlasí
s objednáním provedení akce „Zpevnění stávající komunikace na pozemku p. č. 478/4
v k. ú. Nové Strakonice asfaltovým recyklátem“ u společnosti ZNAKON a.s., č. p. 44,
386 01 Sousedovice za cenu díla 395.505,30 Kč bez DPH, tzn. 478.561,41 Kč s DPH,
s tím, že společnost poskytne na opravu bezplatně materiál.
III. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podpisem příslušné objednávky.
8) Výměna stožárů veřejného osvětlení v havarijním stavu v ul. Pod
Hradem
Usnesení č. 2172/2021 (50/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149,
Strakonice 386 01, IČ 47239514, k podání nabídky na realizaci akce „Obnova
nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení v ul. Pod Hradem“, a to z toho důvodu, že
společnost disponuje příslušnou technikou a zkušenostmi s obdobnými akcemi.
II. Souhlasí
s objednáním realizace akce „Obnova nevyhovujících stožárů veřejného osvětlení v ul.
Pod Hradem“ u společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, Strakonice
386 01, IČ 47239514, za cenu 458 403,- Kč bez DPH, termín realizace do 31.12.2021.
III. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podpisem příslušné objednávky.
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2. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Mgr. Novotný.
 Dětská hřiště – informace o stavu a fungování
Usnesení č. 2173/2021 (50/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o zajištění kontroly a oprav dětských hřišť v majetku města Strakonice
II. Ukládá
Technickým službám Strakonice s.r.o. vytvořit e-mailovou adresu pro nahlašování
závad na dětských hřištích a doplnit internetové stránky společnosti o průběžně
aktualizované informace týkající se dětských hřišť a jejich oprav
III. Ukládá
PR doplnit internetové stránky Města Strakonice o informace týkající se dětských hřišť,
informovat veřejnost o fungování kontroly a oprav dětských hřišť a informovat o
postupu nahlašování nedostatků na dětských hřištích


Projekt „Mimořádné finanční ohodnocení strážníků strakonické
městské policie v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19“ –
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků
města Strakonice
Usnesení č. 2174/2021 (50/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva vnitra „Podpora
mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021
v souvislosti s epidemií Covid-19“ na projekt „Mimořádné finanční ohodnocení
strážníků strakonické městské policie v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19“.
II. Souhlasí
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2021 na
spolufinancování projektu „Mimořádné finanční ohodnocení strážníků strakonické
městské policie v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19“
3. Odbor sociální
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví
Usnesení č. 2175/2021 (50/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený zápis ze 3. jednání komise pro sociální věcí a zdravotnictví ze dne 2.9.2021
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Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2176/2021 (50/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283,
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 33,02 m2 panu XX přičemž smlouva o nájmu bytu
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto
bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve
výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o
výměře 31,22 m2, přičemž k částce bude přičteno 275,- Kč (zařizovací předměty), tudíž
měsíční nájemné pro bytovou jednotku v č.p. ul. Rybniční, Strakonice I, činí 1.836,Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy


 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2177/2021 (50/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283,
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 38,69 m2 panu XX přičemž smlouva o nájmu bytu
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto
bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve
výši 50,-Kč/m2 + inflace, tj. 53,04 Kč/m2 , kdy pro výpočet nájemného je stanovena
započitatelná plocha o výměře 29,59 m2, přičemž k částce bude přičteno 276,- Kč
(zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku v č. p. ul. Rybniční,
Strakonice I, činí 1.845,-Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2178/2021 (50/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283,
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 31,15 m2 paní XX přičemž smlouva o nájmu bytu
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto
bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve
výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o
výměře 29,35 m2, přičemž k částce bude přičteno 276,- Kč (zařizovací předměty), tudíž
měsíční nájemné pro bytovou jednotku v č.p. ul. Rybniční, Strakonice I, činí 1.743,Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
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 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2179/2021 (50/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283,
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 32,93 m2 paní XX přičemž smlouva o nájmu bytu
bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení vždy o
další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Měsíční nájemné pro tuto
bytovou jednotku je stanoveno dle usnesení RM č. 658/2011 ze dne 22.6.2011, tj. ve
výši 50,-Kč/m2, kdy pro výpočet nájemného je stanovena započitatelná plocha o
výměře 31,13 m2, přičemž k částce bude přičteno 276,- Kč (zařizovací předměty), tudíž
měsíční nájemné pro bytovou jednotku v č.p. ul. Rybniční, Strakonice I, činí 1.832,Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
4. Městská policie
 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu: „Měření rychlosti Strakonice“
Usnesení č. 2180/2021 (50/4)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Měření
rychlosti Strakonice“ v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách města Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto
dodavatelům:
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice
SOVT-RADIO spol. s r. o., Budějovická 1320, 389 01, Vodňany
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky na webových
stránkách města Strakonice za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem
uchazečů
III. Jmenuje
předsedu a členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Oberfalcer R. – předseda komise, 2. Mgr. Novotný M., Ing. Šmídová T., 4.
Chmelař J., 5. Michálek M.
náhradníky předsedy a členů hodnotící komise ve složení:
1. Zoch J. – náhradník předsedy komise, 2. Mgr. Kotrchová M., 3. Ing. Brejchová K.,
4. XX, 5. Krejčová J.
IV. Ukládá
veliteli strážníků zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky,
V. Pověřuje
velitele strážníků podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací
této veřejné zakázky.
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Rozšíření Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2018 o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 2181/2021 (50/4)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit obecně závaznou přihlášku města Strakonice č. 5/2021, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2018 ze dne 27. 6. 2018, o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
5. Starosta
 Odvolání členky komise pro sociální věci a zdravotnictví a komise pro
posuzování přijatých žádostí o poskytnutí daru konkrétním
žadatelům za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci, na
sociální a charitativní účely
Usnesení č. 2182/2021 (50/5)
Rada města po projednání
I. Odvolává
paní XX z komise pro sociální věci a zdravotnictví a z komise pro posuzování přijatých
žádostí o poskytnutí daru konkrétním žadatelům za účelem pomoci osobám v tíživé
životní situaci, na sociální a charitativní účely.


Jmenování nové členky komise pro sociální věci a zdravotnictví a
komise pro posuzování přijatých žádostí o poskytnutí daru
konkrétním žadatelům za účelem pomoci osobám v tíživé životní
situaci, na sociální a charitativní účely
Usnesení č. 2183/2021 (50/5)
Rada města po projednání
I. Jmenuje
paní XX členkou komise pro sociální věci a zdravotnictví a dále ji ustavuje do komise
pro posuzování přijatých žádostí o poskytnutí daru konkrétním žadatelům za účelem
pomoci osobám v tíživé životní situaci, na sociální a charitativní účely.
 Právní služby – Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář
Usnesení č. 2184/2021 (50/5)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení RM č. 1958/2021 z 28.07.2021
II. Rozhodla
zadat objednávku kanceláři Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova
1716/2b, 140 00 Praha 4 - Pankrác na poskytnutí právních služeb souvisejících
s nákupem akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zejména jednání s vlastníky
akcií, příprava a vyjednání smluv o převodu akcií a zajištění převodu samotného),
s hodnotou plnění do 200 000 Kč bez DPH.
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HC Strakonice o.s. – žádost o bezplatný pronájem parkoviště v době
konání Václavské pouti 2021
Usnesení č. 2185/2021 (50/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s výpůjčkou plochy Beranova dvora občanskému sdružení HC Strakonice o.s., Na
Křemelce 512, 386 01 Strakonice a to ve dnech 24.09.2021 – 26.09.2021 za účelem
zajištění parkování v době konání Václavské pouti.


Posouzení stavu dokončení bezbariérové trasy, komunikace a dalších
stavebních úprav v ulici Mírová ve Strakonicích a návrh dalšího
postupu města Strakonice k dodavateli
Usnesení č. 2186/2021 (50/5a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu provádění díla „Bezbariérová trasa Domov pro seniory –
Kulturní dům, Strakonice“, jehož provedení bylo mezi smluvními stranami sjednáno
smlouvou o dílo č. 2020-00450 ve znění dalších dodatků
II. Ukládá
tajemnici MěÚ zjistit prostřednictvím dotčených odborů MěÚ:
a) zda byl zhotovitelem dodržen smluvní vztah sjednaný ve smlouvě o dílo č. 202000450 ve znění všech dodatků, zda lze v tomto stavu provádění díla žádat o
vyplacení příslušné dotace,
b) jak postupovat dále při požadavku urychleného dokončení stavby,
c) jaké je aktuální právní posouzení postavení a dalšího postupu města Strakonice
se zřetelem k dané situaci,
d) oslovit zhotovitele s žádostí o neprodlené podání písemného vyjádření k jeho
dalšímu postupu při realizaci díla,
e) stanovit výši případně vzniklých či hrozících škod způsobených nedodržením
podmínek pro realizaci předmětného díla sjednaných ve smlouvě o dílo č. 202000450 ve znění všech dodatků ze strany zhotovitele,
f) definovat další požadavky města Strakonice vůči zhotoviteli díla.
III. Pověřuje
místostarostu města Ing. Rudolfa Oberfalcera, aby se zúčastnil prohlídky předmětné
stavby a stavu provádění díla konané dne 23.09.2021 a neprodleně podal zprávu
členům Rady města Strakonice a tajemnici MěÚ tak, aby Rada města Strakonice mohla
v případě potřeby urychleně reagovat.
 Plná moc k zastupování města pro podání stížnosti na ERÚ k ÚHOS
Usnesení č. 2187/2021 (50/5b)
Rada města po projednání
I. Uděluje
plnou moc panu XX, advokátu zapsanému v seznamu advokátů ČAK, se sídlem
advokátní kanceláře k zastupování a jednání jménem města Strakonice ve věci podání
podnětu na provedení dozoru podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
hospodářské soutěže a na zahájení řízení z moci úřední podle § 21 zákona a věcech
s tím souvisejících.
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6. Odbor finanční
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová.
 Rozpočtová opatření č. 76 - 79
Usnesení č. 2188/2021 (50/6)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 76 ve výši 147.180,00 Kč
Neinvestiční průtoková dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkovou organizaci
MěÚSS, Strakonice na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem
povolání v období epidemie koronaviru.
Rozpočtová skladba

příjmy
výdaje

1230 - 0000 - 4116
1230 - xxxx - 5336

ÚZ 13 351
ÚZ 13 351

RO č. 77 ve výši 1.027.094,00 Kč
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT pro příspěvkovou organizaci Základní
škola Krále J. z Poděbrad, Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1322 - 3113 - 5336
1322 - 0000 - 4116

ÚZ 33 063
ÚZ 33 063

RO č. 78 ve výši 800.000,00 Kč
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených na 8. a 9. října
2021.
Rozpočtová skladba

příjmy
výdaje

99 - 0000 - 4111
99 - 6114 – 5xxx

ÚZ 98 071
ÚZ 98 071

RO č. 79 ve výši 701.715,39 Kč
Doplatky dotací na úhradu výdajů roku 2020 na základě finančního vypořádání r. 2020:
 na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů – 261.808,07 Kč
 na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí - 439.907,32 Kč
O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba

příjmy
příjmy
financování

6402 - 2222
4116
8115

Stránka 27 (celkem 33)

ÚZ 98 193
ÚZ 13 011

 PO – souhlas s přijetím peněžních darů
Usnesení č. 2189/2021 (50/6)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení RM číslo 4445/2014 ze dne 22.10.2014 a usnesení RM číslo 0660/2015 ze
dne 29.04.2015 (souhlas s přijetím peněžních účelově neurčených darů do vlastnictví
příspěvkových organizací).
II. Uděluje souhlas
s přijetím veškerých peněžních darů účelově neurčených do vlastnictví příspěvkových
organizací zřízených městem Strakonice. Tímto usnesením bude odsouhlasen příjem
budoucího finančního daru u každého jednotlivého příjemce.
 Smlouva o zvláštním užívání nemovitosti – pouť
Usnesení č. 2190/2021 (50/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, dislokovaný závod Strakonice, se sídlem Strakonice, U Řepické
zastávky 1294, IČ: 70971641 a žadatelem městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ:
00251810, jejímž předmětem je užívání části komunikace II/173 v době konání pouti
ve Strakonicích (od 24.09.2021 do 27.09.2021) za finanční náhradu 500 Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti v předloženém
znění.
 Rozpočtová opatření č. 80 - 84
Usnesení č. 2191/2021 (50/6a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 80 ve výši 110.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na pořízení vánoční výzdoby. Finanční
prostředky budou použity na doplnění vánoční výzdoby – doplnění výzdoby
vánočního stromu na Velkém náměstí a výzdoby na sídlišti Mír. Rozpočtové opatření
bude kryto použitím prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba
výdaje
294 - 3639 - xxxx
financování
8115

RO č. 81 ve výši 772.656,00 Kč
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT pro příspěvkovou organizaci Základní
škola Povážská, Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %.
Rozpočtová skladba
výdaje
1328 - 3113 - 5336
ÚZ 33 063
příjmy
1328 - 0000 - 4116
ÚZ 33 063
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RO č. 82 ve výši 378.930,00 Kč,
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola U Parku, Strakonice na realizaci projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl ESF 85 %.
Rozpočtová skladba
výdaje
1301 - 3111 - 5336
ÚZ 33 063
příjmy
1301 - 0000 - 4116
ÚZ 33 063
RO č. 83 ve výši 106.595,66 Kč
Snížení dotace ze státního rozpočtu na projekt „Obnova vozového parku MěÚSS
Strakonice“. V rozpočtu města je schválena částka 1.908.000 Kč, skutečné náklady dle
výběrového řízení byly nižší než původní předpoklad. Dotace činí 1.801.404,34 Kč, tj.
95 % skutečných pořizovacích uznatelných nákladů na projekt. Rozpočtové opatření
bude kryto použitím prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba
příjmy
100 - 0000 - 4x16
ÚZ 17 xxx
financování
8115
RO č. 84 ve výši 200.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu odboru školství na úhradu výdajů na zajištění vysílání městského
televizního programu „Strakonická televize“, a to v souladu s dodatkem č. 1
ke Smlouvě o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická
televize“, jehož předmětem je navýšení celkové smluvní ceny na částku 200.000 Kč
měsíčně, a to od 01.10.2021. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků
minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

201 - 3341 - 5169
8115

 ZŠ F. L. Čelakovského – použití IF
Usnesení č. 2192/2021 (50/6a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ F. L. Čelakovského,
Strakonice ve výši 4.001 Kč na dofinancování pořízení dotykového interaktivního
panelu se sklopným vozíkem, který bude využíván žáky školy při výuce. Usnesením
RM č. 1886/2021 ze dne 30. 06. 2021 bylo schváleno čerpání investičního fondu ve
výši 94.500 Kč, celková pořizovací cena činí 98.501 Kč.
7. Strakonická televize, s.r.o.
 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výrobě a zajištění vysílání
městského televizního programu „Strakonická televize“
Usnesení č. 2193/2021 (50/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o výrobě a zajištění vysílání městského
televizního programu „Strakonická televize“ uzavřené dne 16.11.2016, jehož
předmětem je navýšení celkové smluvní ceny na částku 200.000 Kč včetně DPH
měsíčně, a to od 01.10.2021.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem tohoto dodatku.
8. Tajemnice
 Plnění usnesení RM za I. pololetí roku 2021
Usnesení č. 2194/2021 (50/8)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení RM za I. pololetí roku 2021.
II. Schvaluje
vyřazení z evidence 689 splněných usnesení.
III. Revokuje
usnesení č. 3931/2017, č. 4526/2018 – v části bodu IX., č. 5784/2019, č. 6510/2019,
č. 375/2020, č. 913/2020, č. 1227/2021, č. 1234/2021, č. 1236/2021, č. 1237/2021,
č. 1251/2021, č. 1259/2021, č. 1288/2021, č. 1292/2021, č. 1317/2021, č. 1318/2021,
č. 1326/2021, č. 1339/2021, č. 1364/2021, č. 1426/2021, č. 1485/2021, č. 1487/2021,
č. 1550/2021, č. 1553/2021, č. 1561/2021, č. 1600/2021, č. 1660/2021, č. 1661/2021,
č. 1662/2021, č. 1663/2021, č. 1733/2021, č. 1755/2021, č. 1859/2021.
IV. Ukládá
a) tajemnici MěÚ vést v evidenci 130 nesplněných usnesení.
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení.
9. Odbor školství
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková.
 Individuální dotace – Jednota Karla Havlíčka Borovského, z. s.
Usnesení č. 2195/2021 (50/9)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Jednotě Karla Havlíčka Borovského, z. s., Arch.
Dubského 966, 386 01 Strakonice, IČO 02367246 na dopravu do městyse Havlíčkova
Borová dne 4. 9. 2021 ve výši 12 382 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.


Základní škola Strakonice, Dukelská 166 – žádost o souhlas s přijetím
finančního daru
Usnesení č. 2196/2021 (50/9)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 58.800 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vlastislavova 152/4, Praha 4, který bude použit na uhrazení stravného ve školní jídelně
při Základní škole Strakonice, Dukelská 166 pro 13 žáků v rámci charitativního projektu
Obědy pro děti, a to v období od 01.10.2021 do 30.06.2022.
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 Realizace optického kabelu pro ZŠ F.L.Č. Jezerní a MěÚSS Jezerní
Usnesení č. 2197/2021 (50/9a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s objednávkou „Realizace optického kabelu pro ZŠ F.L.Č. Jezerní a MěÚSS
Jezerní“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou
Otavanet s.r.o., IČO 28140214, Katovická 175, Strakonice 386 01 ve výši 128 742,19
Kč včetně DPH.
10. MěÚSS Strakonice
 Přijetí daru
Usnesení č. 2198/2021 (50/10)
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,
 na nákup 6 ks polohovacích lůžek s matrací a hrazdou
od firmy E.ON Energie, a. s.
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
IČO: 26078201
DIČ: CZ26078201
peněžní dar v celkové hodnotě 139 870 Kč
II. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví
organizace.
11. Odbor vnitřních věcí
 Smlouva o spolupráci při odstraňování nepovolených reklamních
zařízení s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, správou České
Budějovice
Usnesení č. 2199/2021 (50/11)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci při odstraňování nepovolených reklamních zařízení
s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, správou České Budějovice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
12. Odbor životního prostředí
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Klimešová, Ing. Kurek.
 Technický dozor stavebníka nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace
a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice“
Usnesení č. 2200/2021 (50/12)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Příkazní smlouvy – Technický dozor stavebníka Modernizace a rozšíření
varovného a informačního systému města Strakonice se společností Havířovská
Stránka 31 (celkem 33)

projekční, s. r. o., Havířovská 427, 199 00 Praha 9, IČ: 063 07 132, DIČ: CZ06307132
za cenu 60.000,00 Kč (společnost není plátcem DPH).
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné Příkazné smlouvy Technický dozor stavebníka
Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice.
 Objednávky OŽP za srpen 2021
Usnesení č. 2201/2021 (50/12)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek odboru životního prostředí za srpen 2021.
13. Šmidingerova knihovna Strakonice
 Žádost o schválení akce k 200. výročí narození Karla Havlíčka
Borovského
Usnesení č. 2202/2021 (50/13)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s předloženým návrhem podoby připomínkové akce k výročí narození Karla Havlíčka
Borovského.
14. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka
obchodní společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem
Raisova 274, Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Vyplacení
mimořádné odměny řediteli Technické služby Strakonice s.r.o.
Usnesení č. 2203/2021
Rada Města Strakonice přijala podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Technické
služby Strakonice s.r.o. na své schůzi konané výše uvedeného dne tato rozhodnutí:
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyplacení mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Strakonice s.r.o.
panu XX za kvalitní splnění dalších mimořádných úkolů vyvolaných šířením nákazy
COVID-19 a likvidací jejích následků ve výši dle materiálu uloženého na sekretariátu
starosty města.
15. Vyplacení mimořádné odměny řediteli MěKS Strakonice
Usnesení č. 2204/2021
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyplacení mimořádné odměny řediteli MěKS Strakonice panu XX za kvalitní splnění
mimořádných úkolů při správě a údržbě nemovitého majetku svěřeného této
organizaci a za zajištění kompletní obnovy a využití areálu Panské zahrady ve výši dle
materiálu uloženého na úseku personalistiky a mezd MěÚ.
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Jednání rady města ukončil starosta v 16,15 hodin.
Datum pořízení zápisu: 22.09.2021
Zapsala: Radmila Brušáková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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