Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
z 51. schůze Rady města Strakonice
konané 6. října 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. Odbor rozvoje
 Architektonická studie smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích
Usnesení č. 2205/2021
 Územní studie NS14 Prácheňská – představení studie
Usnesení č. 2206/2021
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na projekt
„Objekt technického zázemí – nohejbal Strakonice”
Usnesení č. 2207/2021
 Rekonstrukce lesní cesty Šibeniční vrch – podání žádosti o dotaci a
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice
Usnesení č. 2208/2021
 Informace k novému plánovacímu období 2021 – 2027
Usnesení č. 2209/2021
2. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č. 2210/2021 – 2224/2021
3. Odbor školství
 Výstava Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z. s.
Usnesení č. 2225/2021
 Systémová podpora (maintenance) pro SW ArcGIS
Usnesení č. 2226/2021
 Běh městem – nové podmínky pro konání akce
Usnesení č. 2227/2021
 Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě
Usnesení č. 2228/2021
4. Odbor sociální
 Seznam objednávek
Usnesení č. 2229/2021
5. Odbor vnitřních věcí
 Smlouva o dílo - vyhotovení a usazení vchodových dveří na odbor dopravy
Usnesení č. 2230/2021
Stránka 1 (celkem 13)

6. Starosta
 Odvolání města Strakonice proti usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje
č.j. KUJCK 99827/2021
Usnesení č. 2231/2021
 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů (město Strakonice – JVS)
Usnesení č. 2232/2021
7. 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 – Zápis č.4/2021 ze zasedání Dozorčí rady TS
Strakonice s.r.o., které proběhlo 1. července 2021 v kanceláři ředitele
společnosti a Zápis č.5/2021 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které
proběhlo 30. září 2021 v kanceláři ředitele společnosti
Usnesení č. 2233/2021
8. DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2,
386 01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice,
a.s. se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti
valné hromady
Usnesení č. 2234/2021
51. 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. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. arch. Slámová, Mgr. Novotný a studii
smuteční síně představil pan XX.
 Architektonická studie smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích –
představení studie
Usnesení č. 2205/2021 (51/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
varianty řešení smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích.
II. Souhlasí
s dopracováním varianty B dle Architektonické studie smuteční síně ve Strakonicích, tj.
umístění nové smuteční síně v místech stávajícího provozního objektu správy hřbitova
včetně řešení okolí hřbitova.
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 Územní studie NS14 Prácheňská – představení studie
Usnesení č. 2206/2021 (51/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Územní studie NS14 Prácheňská.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje na
projekt „Objekt technického zázemí – nohejbal Strakonice”
Usnesení č. 2207/2021 (51/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1283/21, reg. č.
16-01-020/21 na realizaci projektu „Objekt technického zázemí – nohejbal Strakonice”,
mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
II. Pověřuje
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětného dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1283/21, reg. č. 16-01-020/21.


Rekonstrukce lesní cesty Šibeniční vrch – podání žádosti o dotaci
a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice
Usnesení č. 2208/2021 (51/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce lesní cesty Šibeniční vrch“ do
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci opatření 4 Investice do
hmotného majetku.
II. Souhlasí
v případě získání dotace z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na
spolufinancování a předfinancování realizace projektu „Rekonstrukce lesní cesty
Šibeniční vrch“.
 Informace k novému plánovacímu období 2021 – 2027
Usnesení č. 2209/2021 (51/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informace k novému plánovacímu období 2021 – 2027.
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2. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Narovcová, E. Charvátová.
1) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků
v majetku města Strakonice p. č. 532/59 a 532/60, vše v k. ú. Strakonice.
Usnesení č. 2210/2021 (51/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Rodinný dům A a rodinný dům B“ s uložením nové kanalizační
přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p. č. 532/59 a 532/60, vše 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.
- V případě nutnosti budou srovnány nebo nahrazeny stávající obruby.
- 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.
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2) Žádost o snížení nájemného – Papír – speciál, PHP, spol. s r. o.,
U Sv. Markéty 58, Strakonice
Usnesení č. 2211/2021 (51/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 03-456 uzavřené dne
14.11.2003 mezi městem Strakonice a spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s r.o., jehož
předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů v objektu U Sv. Markéty
58 ve Strakonicích nájemci spol. PAPÍR – speciál, PHP, spol. s.r.o., na dobu 1 roku
(1. listopad 2021 – až 31. říjen 2022), a sice o 10 % z ročního nájemného.
3) Žádost o snížení nájemného
Usnesení č. 2212/2021 (51/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 03-078 uzavřené mezi městem Strakonice
a paní XX, dne 5. 3. 2003, jehož předmětem bude snížení nájemného za užívání
nebytových prostorů v přízemí objektu v ul. Na Ostrově ve Strakonicích, na dobu 1
roku (od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022), a sice na částku 24.000 Kč/rok + DPH.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
4) Společenství vlastníků pro dům čp. 84, ul. Nábřežní ve Strakonicích,
IČ 26101220 – žádost o výpůjčku pozemku
V zastoupení: Předseda SVJ - Technické služby Strakonice s.r.o.,
IČ: 25156888, se sídlem Raisova 274, Strakonice
Usnesení č. 2213/2021 (51/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce týkající se části pozemku p. č. 748/1 o výměře cca
15 m2 v k. ú. Nové Strakonice.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se SVJ Společenství vlastníků pro dům čp. 84,
Nábřežní 84, Strakonice, IČ 26101220, za účelem užívání části pozemku p. č. 748/1
v k. ú. Nové Strakonice v souvislosti s vchodem do bytového domu čp. 84, Nábřežní
84, Strakonice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele
k předmětu výpůjčky, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž
je tato povinnost porušena.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
5) Denia Czech s. r. o., IČ: 26028301, se sídlem Palackého náměstí 113,
386 01 Strakonice – žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Usnesení č. 2214/2021 (51/1)
Rada města po projednání
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I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2020-00506, uzavřené dne 19.01.2021
mezi městem Strakonice a společností Denia Czech s. r. o., IČ: 26028301, se sídlem
Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je prodloužení doby
nájmu do 31.12.2022 a stanovení výše pokut, přičemž se jedná o pokuty, týkající se
všech závazků pronajímatele k předmětu nájmu a jsou stanoveny na výši 10.000 Kč
za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušena.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
6) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 1267/2 o výměře 45 m2 v k. ú.
Strakonice
Usnesení č. 2215/2021 (51/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku p. č. 1267/2 o výměře 45
m2 v k. ú. Strakonice.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s panem XX, za účelem umístění palet střešních
tašek a střešních latí, a to z důvodu rekonstrukce střechy domu v ul. Bavorova ve
Strakonicích, na dobu určitou 10 měsíců, ode dne podpisu této smlouvy. Výše pokut
stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele k předmětu
výpůjčky, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je tato
povinnost porušena.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2216/2021 (51/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky,
v domě, ul. Mládežnická, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 77,40 m2, s paní XX, a
to ke dni 30.11.2021.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
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8) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 028 – Blaťák postoupení práv a povinností ze stavebního řízení (společné územní a
stavební řízení) v souvislosti s realizací stavby: „Prodloužení vodovodu a
dešťové kanalizace Barvínkov, Strakonice“
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 028 - Blaťák
Usnesení č. 2217/2021 (51/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o převzetí práv a povinností mezi městem Strakonice, Velké
náměstí 2, 386 01 Strakonice a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
028 - Blaťák, ev.č. 207028, IČ: 62516931, se sídlem Čelakovského 182, 386 01
Strakonice, jejímž předmětem bude převzetí práv a povinností ze stavebního povolení
vydaného Městským úřadem Strakonice, odbor životní prostředí, dne 12.01.2021, čj.
MUST/001572/2020/ŽP/Před, G - 2415 pro stavebníka město Strakonice na stavbu
„Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace Barvínkov, Strakonice“.
II. Pověřuje
starostu města uzavřením předmětné smlouvy.
1) Úprava usnesení RM k pronájmu nebytového prostoru v objektu Husova
ve Strakonicích
Usnesení č. 2218/2021 (51/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s úpravou usnesení RM Strakonice č. 1861/2021 ze dne 30.06.2021, a to tím
způsobem, že z usnesení se vypouští schválený nájemce slečna XX, která již nemá o
pronájem prostorů zájem, a nájemní smlouva bude tedy uzavřena pouze se slečnou
XX, a to za podmínek uvedených v uvedeném usnesení RM č. 1861/2021 ze dne
30.06.2021.
2) Veřejná zakázka „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního
stavu atik bazénové haly“ – dodatek č. 2, změnový list č. 2 a 3
Usnesení č. 2219/2021 (51/1a)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení Rady města Strakonice č. 2045/2021 ze dne 18.08.2021
II. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Plavecký
stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ mezi městem
Strakonice a společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice,
IČ: 47239743, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny: ZL 2 - likvidace suti – skutečnost
(odpočty a přípočty), doplnění střešní skladby – EPS 160 a 180 mm (přípočty), lešení
– skutečnost, ZL 3) - sanace atik bazénové haly, o částku 6.230.066,00 bez DPH, tzn.
7.538.378,65 Kč včetně DPH 21 %, přičemž z toho odpočty činí – 36.934,00 bez DPH,
tzn. – 44.690,14 Kč včetně DPH 21 % a přípočty činí 6.266.999,00 Kč bez DPH, tzn.
7.583.068,79 Kč včetně DPH 21 %.

Stránka 7 (celkem 13)

- změna termínu pro dokončení díla: do 31.01.2022, za předpokladu příznivých
klimatických podmínek
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
3) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Objekt
technického zázemí - nohejbal Strakonice“ – dodatek č. 1
Usnesení č. 2220/2021 (51/1a)
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 vedle navýšení ceny díla
(čerpání rezervy), které bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Strakonice č.
2161/2021 dne 22.09.2021, také:
- prodloužení termínu realizace akce do 19.11.2021.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4) Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na služby – zhotovení
projektové dokumentace: „PD REKONSTRUKCE DOMU KULTURY
STRAKONICE – OSTATNÍ ETAPY“
Usnesení č. 2221/2021 (51/1a)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
vyloučit vybraného dodavatele: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín,
162 00 Praha 6, IČ: 29029210 z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016
Sb., na zhotovitele projektové dokumentace: „PD REKONSTRUKCE DOMU KULTURY
STRAKONICE – OSTATNÍ ETAPY“.
Vyloučení uchazeče je na základě § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to z důvodu odmítnutí uzavření smlouvy na realizaci předmětu
plnění veřejné zakázky poté, co byl zadavatelem k tomuto kroku vyzván.
5) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Opěrná stěna, Modlešovice čp. 2“
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Usnesení č. 2222/2021 (51/1a)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném
znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města
Strakonice na realizaci akce: „Opěrná stěna, Modlešovice čp. 2“, za podmínek a
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům s tím, že realizace proběhne
v období od 10/2021 - 12/2021:
1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

XX, IČ: 13507168
STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373,
IČ: 45023522
PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice, IČ: 26070464
VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ: 26101262
XX, IČ: 76032175
SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ: 45023786
GORSTAV, stav. společnost s.r.o., Volyňská 121, 38601 Strakonice, Př. Ptákovice,
IČ: 28114795
11. TEKTON CZ s.r.o., Slovenská 695, 38701 Volyně, IČ: 26034701
12. Stavební firma Hájíček a Berenda, s.r.o., Za Nádražím 2547, Písek, IČ: 63277832
13. TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721
14. STAVISERVIS spol. s r. o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČ: 42408008
15. Šandera CB s.r.o., tř. 5. května 490, 373 82 Včelná, okres České Budějovice,
IČ: 28118201
16. BUILD SERVICE stavební spol. s r. o., U Voříškova dvora 2743, 370 04 České
Budějovice, IČ: 15771041
17. EVEN s.r.o. stavební společnost, V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČ: 28062841
18. NOVOPRO s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ: 28149718
19. XX, IČ: 13508024
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Opěrná
stěna, Modlešovice čp. 2“.
III. Jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Rudolf Oberfalcer
2. Ing. Jana Narovcová
3. Ing. Oldřich Švehla
4. Ing. Petr Zdeněk
5. p. Dušan Kučera
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Břetislav Hrdlička
2. p. Josef Zoch
3. Ing. Tatiana Šamanková
4. p. Jaroslav Houska
5. Ing. Jaromír Zeman
IV. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.
V. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s
administrací této veřejné zakázky.
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6) Žádost o souhlas města Strakonice se stavbou dvojdomu z titulu
vlastníka sousedního pozemku
Usnesení č. 2223/2021 (51/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s realizací stavby dvojdomu (rodinný dům „A“ a rodinný dům „B“) a skladu u rodinného
domu „B“, v ul. Arch. Dubského, na pozemku p. č. 532/25 v k. ú. Strakonice, z titulu
vlastníka sousedních pozemků, a to p. č. 532/82, p. č. 532/83, p. č. 1277/6 a p. č.
532/60, vše v k. ú. Strakonice.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města.
II. Nesouhlasí
s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území v případě umístění stavby skladu u rodinného domu
„B“, v ul. Arch. Dubského na pozemku p. č. 532/25 v k. ú. Strakonice.
7) Nákup elektrické energie pro rok 2023
Usnesení č. 2224/2021 (51/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zafixováním ceny elektrické energie pro rok 2023 v nejbližším možném termínu a
nečekat na vývoj ceny v průběhu roku 2022.
II. Ukládá
majetkovému odboru provést administrativní kroky k zajištění fixace ceny elektrické
energie pro rok 2023.
3. Odbor školství
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková.
 Výstava Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z. s.
Usnesení č. 2225/2021 (51/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím individuální dotace Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s., Ovčárská
471/1B, Malešice, 108 00 Praha, IČO 43001513 na podporu realizace putovní
fotografické výstavy věnující se sportu tělesně hendikepovaných po celé České
republice ve výši 15 000 Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
IV. Souhlasí
s udělením záštity starosty města Strakonice Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s.,
Ovčárská 471/1B, Malešice, 108 00 Praha, IČO 43001513 u příležitosti fotografické
výstavy k účelu realizace putovní fotografické výstavy, věnující se sportu tělesně
hendikepovaných po celé České republice.
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 Systémová podpora (maintenance) pro SW ArcGIS
Usnesení č. 2226/2021 (51/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s objednávkou „Systémové podpory (maintenance) pro SW ArcGIS“ mezi městem
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
Hybernská 24, 110 00 Praha 1 na rok 2022 za částku 68 970 Kč včetně DPH.
 Běh městem – nové podmínky pro konání akce
Usnesení č. 2227/2021 (51/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s bezúplatným poskytováním prostor letního kina příspěvkovou organizací Městské
kulturní středisko Strakonice spolku TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice,
IČO 00475921 pro pořádání akce Běh městem Strakonice, konané každoročně 21.
srpna. V případě konání MDF ve stejném termínu bude tato akce přemístěna do areálu
plaveckého stadionu. Další konkrétní podmínky užívání prostor letního kina budou
sjednány ve smlouvě uzavřené mezi Městským kulturním střediskem Strakonice a
spolkem TJ ČZ. Tento souhlas je podmíněn zajištěním úklidu poskytnutých veřejných
prostranství a současně i zajištěním provozu veřejných toalet v době konání akce.
II. Souhlasí,
aby akce Běh městem Strakonice byla každoročně spolupořádána městem
Strakonice, přičemž konkrétní podmínky podpory akce ze strany města Strakonice
budou sjednány vždy každý rok v samostatné smlouvě mezi městem Strakonice a
spolkem TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921.
 Zpravodaj města Strakonice – změna v redakční radě
Usnesení č. 2228/2021 (51/3)
Rada města po projednání
I. Jmenuje
členkou redakční rady Zpravodaje města Strakonice Ing. Lucii Kalinovou.
4. Odbor sociální
 Seznam objednávek
Usnesení č. 2229/2021 (51/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek sociálního odboru za srpen 2021.
5. Odbor vnitřních věcí
 Smlouva o dílo - vyhotovení a usazení vchodových dveří na odbor
dopravy
Usnesení č. 2230/2021 (51/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, IČ 00251810
a firmou OKNOTHERM spol. s. r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice, IČ 46678352, jejímž
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předmětem je vyhotovení a usazení vchodových dveří na odbor dopravy za částku
61 748 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6. Starosta
 Odvolání města Strakonice proti usnesení Krajského úřadu
Jihočeského kraje č.j. KUJCK 99827/2021
Usnesení č. 2231/2021 (51/6)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
podat odvolání proti usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK
99827/2021 ze dne 29.09.2021.
II. Pověřuje
starostu města Strakonice podpisem odvolání.
HLASOVÁNO: pro 6 - schváleno


Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů (město
Strakonice – JVS)
Usnesení č. 2232/2021 (51/6)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s předloženým doporučením dozorčí rady společnosti Technické služby Strakonice
s.r.o. ve věci uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů (město
Strakonice – JVS) s množstvím odebrané vody z JVS ve výši maximálně 250 000 m3
ročně.
7. 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 – Zápis č.4/2021 ze zasedání Dozorčí rady TS
Strakonice s.r.o., které proběhlo 1. července 2021 v kanceláři ředitele
společnosti a Zápis č.5/2021 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které
proběhlo 30. září 2021 v kanceláři ředitele společnosti
Usnesení č. 2233/2021 (51/7)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis č.4/2021 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo
1. července 2021 v kanceláři ředitele společnosti a Zápis č.5/2021 ze zasedání Dozorčí
rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 30. září 2021 v kanceláři ředitele společnosti
8. DUDÁK – Měšťanský pivovar, a.s. Strakonice
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2,
386 01 jediného akcionáře společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice,
a.s. se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti
valné hromady
Usnesení č. 2234/2021 (51/8)
Rada města po projednání
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I. Určila
na období hospodářského roku 2021 jako auditora společnosti DUDÁK – Měšťanský
pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 68 273, společnost AUDIT 99, s.r.o., IČ 260 15 048 se
sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.
II. Pověřuje
ředitele společnosti DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. uzavřením smlouvy
o provedení ověření roční účetní závěrky za období roku 2021 se společností AUDIT
99, s.r.o., IČ 260 15 048 se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

Jednání rady města ukončil starosta v 17,50 hodin.
Datum pořízení zápisu: 06.10.2021
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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