Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
z 53. schůze Rady města Strakonice
konané 3. listopadu 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
___________________________________________________________
Přítomni: 5 členů RM
Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta
Ing. Oberfalcer – místostarosta
p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková – členové RM
Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ
Omluveni: p. Zoch - místostarosta
p. Zach DiS – člen RM
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti

Usnesení č. 2277/2021 – 2294/2021

2. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Návrh plánu jmenovitých akcí bytového fondu pro rok 2022 a bytové záležitosti
Usnesení č. 2295/2021
 Účetní odepsání pohledávek
Usnesení č. 2296/2021
 Plán zimní údržby 2021/2022
Usnesení č. 2297/2021
3. Odbor rozvoje
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.09.2021 do 31.10.2021
Usnesení č. 2298/2021
 Zápis z 8. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 11.10.2021
Usnesení č. 2299/2021
 Smlouva o dílo č. 2016-00410 na zpracování Územní studie Podskalí 2 a Podskalí
3 – uzavření dodatku č. 2
Usnesení č. 2300/2021
 Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 14.10.2021
Usnesení č. 2301/2021
 Schválení Seznamu investičních priorit MŠ a ZŠ v rámci Místního akčního plánu
vzdělávání II
Usnesení č. 2302/2021
4. Starosta
 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci
Usnesení č. 2303/2021
 Zakoupení elektronické zvonkohry – Musicbox
Usnesení č. 2304/2021
5. Odbor finanční
 Rozpočtová opatření č. 92 – 96
Usnesení č. 2305/2021
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Rozpočtové opatření č. 97



Cirkus Šimek – povolení k hostování

Usnesení č. 2306/2021
Usnesení č. 2307/2021

6. Mětská policie
 Rozšíření Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2018 ze dne
27.6.2018, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 2308/2021
7. Odbor školství
 Servisní smlouva č.2021/6/78/DCI/MÚ Strakonice/SES
Usnesení č. 2309/2021
 Aktualizace designu www stránek (www.strakonice.eu) - smlouva o dílo
Usnesení č. 2310/2021
 Objednávky odboru školství za říjen 2021
Usnesení č. 2311/2021
 ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančních darů
Usnesení č. 2312/2021
 Prodloužení roční technické podpory na síťový operační systém Novell Open
Workgroup Suite pro 170 uživatelů
Usnesení č. 2313/2021
 Základní škola F. L. Čelakovského – informace ve věci poskytnutí daru městu
Strakonice a Základní škole F. L. Čelakovského
Usnesení č. 2314/2021
 Inzerce v brožuře Abeceda první pomoci – Stopa bezpečí s. r. o.
Usnesení č. 2315/2021
8. Odbor sociální
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví
Usnesení č. 2316/2021
 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022
Usnesení č. 2317/2021
 Zrušení usnesení o přidělení bytu v DPS
Usnesení č. 2318/2021
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2319/2021
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2320/2021
 Souhlasné stanovisko k projektu „Sociální infrastruktura Čestice“
Usnesení č. 2321/2021
53. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený
návrh programu jednání.
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková.
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1) Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1114/23 v k. ú. Modlešovice
Usnesení č. 2277/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice, IČ: 251810,
Velké náměstí 2, Strakonice (oprávněný) a paní XX (povinný), jehož předmětem je
zřízení věcného břemene vstupu na pozemek v k. ú. Modlešovice, za účelem zpevnění
koryta drobného vodního toku v místě nátoku od bezpečnostního přelivu a vyústění
potrubí od požeráku prodloužením směrem k toku, v souvislosti s realizací stavby
„Oprava vodní nádrže na p. č. 102/9 k. ú. Modlešovice“. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
2) Pronájem pozemku v k. ú. Strakonice
Usnesení č. 2278/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání pozemku v k. ú. Strakonice o výměře 194 m2,
za účelem pro zásobování komerčních nemovitostí na adrese, ul. Spojařů ve
Strakonicích.
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, panem XX a společností GARANTSTAV
ST, s.r.o., IČ: 26076985, se sídlem Žerotínova 483/1, České Budějovice, na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu nájmu 5.000 Kč ročně + aktuální
sazba DPH, s tím, že pan XX a pan XX uhradí 2.500 Kč + aktuální sazbu DPH a
společnost GARANTSTAV ST, s.r.o., uhradí 2.500 Kč + aktuální sazbu DPH. V případě
neplacení nájemného činí výpovědní lhůta 1 měsíc.
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž
je tato povinnost porušena.
II. Pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.
3) Uzavření dodatku k dohodě o započtení pohledávek mezi městem
Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Usnesení č. 2279/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 k Dohodě o započtení pohledávek mezi městem Strakonice
a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., č. 2018-00665 ze dne 20.9.2018,
jehož předmětem budou následující změny u níže uvedených smluv, provedené na
základě dodatků uzavřených k níže uvedeným nájemním smlouvám:
- v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 1088/2020 ze dne 25.11.2021 došlo
ke snížení nájemného na základě uzavření dodatků k níže uvedeným nájemním
smlouvám, uzavřeným mezi městem Strakonice a nájemcem spol. DUDÁK – Měšťanský
pivovar Strakonice, a.s., jejichž předmětem bylo snížení nájemného z nebytových
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prostorů v objektech města, které jsou předmětem nájmu dle níže uvedených smluv,
a to na dobu od 1.10.2020 do 31.12.2020, a sice o 50 % z nájemného za uvedené
období:
smlouva č. 2019-00352 uzavřena dne 24.10.2019
smlouva č. 2019-00353 uzavřena dne 24.10.2019
smlouva č. 2019-00354 uzavřena dne 24.10.2019
smlouva č. 2019-00355 uzavřena dne 24.10.2019
smlouva č. 2019-00356 uzavřena dne 24.10.2019
smlouva č. 06-432 uzavřena dne 9.10.2006
- v souladu s usnesením Rady města Strakonice 1252/2021 ze dne 13. 1. 2021 došlo
k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 2019-00352 (objekt Mírová 831, Strakonice),
jehož předmětem bylo snížení nájemného z movitého majetku, pronajatého na základě
výše uvedené smlouvy, a to z důvodu zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným
nouzovým stavem, na dobu od 1.10.2020 do 31.12.2020, a sice ve výši 100 %
- v souladu s usnesením Rady města Strakonice 1329/2021 ze dne 10. 2. 2021 došlo
k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 2019-00352, jehož předmětem bylo
snížení nájemného z nebytových prostorů a movitého majetku, pronajatého na základě
výše uvedené smlouvy, a to z důvodu zmírnění důsledků souvisejících s vyhlášeným
nouzovým stavem, na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a sice ve výši 100 %
- v souladu s usnesením Rady města Strakonice 1677/2021 ze dne 26. 5. 2021 došlo
k uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00352 uzavřené dne 24.10.2019, jehož
předmětem bylo snížení nájemného z nebytových prostorů a movitého majetku,
pronajatého na základě výše uvedené smlouvy, a to z důvodu zmírnění důsledků
souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem, na dobu od 1.4.2021 do doby, než bude
možné otevřít provozovnu (vnější i vnitřní prostory) na základě nařízení vlády ČR k
uvolnění epidemiologických opatření na území ČR, a sice ve výši 100 %
- v souladu s usnesením Rady města Strakonice 1684/2021 ze dne 26. 5. 2021 došlo
k uzavření dodatků na prominutí nájemného za následující nebytové prostory + movitý
majetek dle níže uvedených nájemních smluv, a to na období od 1. 1. 2021 do doby,
než bude možné otevřít uvedené provozovny na základě nařízení vlády ČR k uvolnění
epidemiologických opatření na území ČR:
1. smlouva č. 2019-00353 uzavřena dne 24.10.2019 (NP v budově čp. 50 v objektu
Zámku 1 ve Strakonicích, na poz. p.č. st. ¼ v k. ú. Nové Strakonice + movitý
majetek, nacházející se v pronajatých prostorech)
2. smlouva č. 2019-00354 uzavřena dne 24.10.2019 (NP bufetů v krytém i letním
areálu Plaveckého stadionu Strakonice, Na Křemelce 305, na poz. p.č. st. 2177
v k. ú. Strakonice + movitý majetek, nacházející se v pronajatých prostorech)
3. smlouva č. 2019-00355 uzavřena dne 24.10.2019 (NP v objektu Na Křemelce
304, na poz. 3615 v k.ú. Strakonice – restaurační zařízení + venkovní prostor
pro zřízení stánku na části pozemku p. č. 1224/5 v k. ú. Strakonice)
4. smlouva č. 2018-00227 uzavřena dne 30. 5. 2018 (NP občerstvení – ve stavbě
bez č. p. na poz. p. č. st. 998 v k. ú. Strakonice - fotbalové tribuna hřiště ČZ
Strakonice)
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- v souladu s usnesením Rady města Strakonice 2155/2021 ze dne 22. 9. 2021 došlo
k uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00353 uzavřené dne 24.10.2019 za
účelem zmírnění důsledků souvisejících s mimořádnými opatřeními v souvislosti
s nemocí COVID-19, jehož předmětem bylo 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.
4) Žádost spolku DUHA HUSOT Strakonice o bezplatný pronájem
obloukové haly v Máchově ul. ve Strakonicích
Usnesení č. 2280/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s bezplatným poskytnutím obloukové haly v Máchově ul. ve Strakonicích
k florbalovému turnaji, pořádanému spolkem DUHA HUSOT Strakonice, se sídlem Krále
Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích, a to dne 18.12.2021, s tím, že výtěžek z turnaje
bude předán Dětskému centru Jihočeského kraje se sídlem ve Strakonicích.
5) Pronájem nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Strakonice
Usnesení č. 2281/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Trvá
na usnesení Rady města Strakonice č. 2007/2021 (47/1) ze dne 18.08.2021,
týkajícím se pronájmu nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Strakonice,
Na Křemelce 512, Strakonice, žadateli HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512,
Strakonice, IČ: 46687769, a to s ohledem na záměr města Strakonice prostory
pronajmout, s tím, že nájemce bude hradit paušální částku za energie spojené s
pronájmem NP ve výši 1.000 Kč/měsíčně.
6) Žádost o snížení nájemného – Papír – speciál, PHP, spol. s r. o.,
U Sv. Markéty 58, Strakonice
Usnesení č. 2282/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením 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.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
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7) Poptávkové řízení na výběr znalce pro vypracování znaleckých posudků
pro oceňování nemovitých věcí pro město Strakonice
Usnesení č. 2283/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zadáváním znaleckých posudků pro oceňování nemovitých věcí pro město
Strakonice společnosti KeyReal s. r. o., pan XX, kdy výše úhrady včetně DPH za
zpracování znaleckého posudku činí:
1.700 Kč za ocenění pozemku, případně více pozemků
4.900 Kč za ocenění stavby
4.900 Kč za ocenění pozemku (pozemků) včetně stavby
2.900 Kč za ocenění bytové jednotky včetně ceny za podíl na společných částech domu
a pozemku.
Znalecký posudek bude obsahovat stanovení ceny administrativní a ceny obvyklé.
V případě potřeby je možné objednat znalecký posudek i u jiného znalce.
8) Příspěvková organizace Městské kulturní středisko, IČ: 00367869 –
dodatek č. 13 ke Smlouvě o výpůjčce majetku města Strakonice č. 2012448
Usnesení č. 2284/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 13 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-448 uzavřené mezi městem
Strakonice a příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko, Mírová ul. 831,
Strakonice, IČ 00367869, jehož předmětem bude rozšíření čl. I., odst. 1. Předmětu
výpůjčky a projevu vůle o následující nemovitý majetek:
- „Pergola hlediště pro návštěvníky v Panské zahradě ve Strakonicích“ v celkové
pořizovací hodnotě 763.538 Kč včetně DPH (jedná se o DHM – stavba).
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
9) Žádost o povolení splátek na kauci
Usnesení č. 2285/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Revokuje
část usnesení RM číslo 2244/2021, bod II. ze dne 20. října 2021.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, Bažantnice, Strakonice, o
velikosti 4+1 a výměře 81,33 m2, s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení o další 1 měsíc formou dodatku k NS,
při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění
spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 8.133 Kč. V nájemní smlouvě
bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 24.399 Kč. Kauce musí být složena na účet vedený
městem Strakonice, 111471921/0300, v. s. 0037200101, spravovaný TS Strakonice, s.
Stránka 6 (celkem 18)

r. o., a to následujícím způsobem: První část jistoty ve výši 4.069 Kč bude složena před
podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši
4.066 Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat o 5 splátek.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
10) Neprodloužení nájmu v bytě a přidělení bytu v ul. Zvolenská,
Strakonice
Usnesení č. 2286/2021 (53/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 a
výměře 56,46 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, to znamená, že nájem
bytu skončí k 30. listopadu 2021.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, v ul. Zvolenská, Strakonice,
o velikosti 2+1 a výměře 62,9 m2, s paní XX, od 01.12.2021, přičemž smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodloužení o další 1 měsíc formou
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové
úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne
v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.927 Kč.
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
1) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2287/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky,
v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 42,87 m2, s paní XX, a to
ke dni 31.12.2021.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
2) „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení
bazénové haly“ – nájem za lešení a jeřáb v době přerušení stavby
Usnesení č. 2288/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze společnosti PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01
Strakonice, IČ: 47239743 pro realizaci VZ: „Plavecký stadion Strakonice – náprava
havarijního stavu zastřešení bazénové haly – nájem za lešení a jeřáb v době přerušení
stavby.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu
zastřešení bazénové haly – nájem za lešení a jeřáb v době přerušení stavby“ mezi
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městem Strakonice a společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01
Strakonice, IČ: 47239743, jejímž předmětem je proplacení pronájmu vnitřního
prostorového lešení, vnějšího fasádního lešení a věžového jeřábu po dobu, po kterou
nebylo možno na stavbě pokračovat. Práce na realizaci opravy havarijního stavu střešní
konstrukce nad bazénovou halou byly na doporučení statika přerušeny v období od
26.07.2021 do 21.09.2021. Jedná se celkem o 57 dní přerušení stavby. Důvodem
přerušení prací byla nutnost dopracování potřebné výkresové a statické části
projektové dokumentace pro nutné opravy a nové konstrukce v havarijním stavu
(atiky), které byly zjištěny při realizaci střechy po odkrytí konstrukcí navazujících na
střešní konstrukci a které realizačně souvisí s touto střešní konstrukcí, a jejich smluvní
odsouhlasení objednatelem.
Cena za pronájem vnitřního prostorového lešení, vnějšího fasádního lešení a věžového
jeřábu po dobu 57 dní, kdy byly práce na stavbě zastaveny, činí 969.271,00 Kč bez
DPH, tzn. 1.172.818,00 Kč včetně DPH 21 %.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo.
3) Rekonstrukce elektroinstalace části objektu ,,A“ – prostory, které
sloužily pro ubytování bezdomovců v době pandemie
Usnesení č. 2289/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s oslovením pouze společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01
Strakonice, IČ: 47239514, k podání nabídky na realizaci akce „Rekonstrukce části
objektu ,,A“ – prostory, které sloužily pro ubytování bezdomovců“, a to z toho důvodu,
že společnost disponuje příslušnou technikou a zkušenostmi s obdobnými akcemi.
II. Souhlasí
s objednáním realizace akce „Rekonstrukce části objektu ,,A“ – prostory, které sloužily
pro ubytování bezdomovců“ u společnosti UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Radošovice
149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239514, za cenu 93.747 Kč bez DPH, termín realizace
do 31.12.2021.
III. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podpisem příslušné objednávky.
4) Společenství vlastníků pro dům číslo popisné 810-811, Zahradní ulice,
Strakonice – upřesnění usnesení RM
Usnesení č. 2290/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení RM číslo 1902/2021 ze dne 21. července 2021.
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se pozemku p. č. 563/53 v katastrálním území
Strakonice za účelem jeho užívání v souvislosti s bytovým domem č. p. 810-811,
Zahradní ulice, Strakonice.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena se Společenství vlastníků pro dům čp. 810-811,
ulice Zahradní, Strakonice, Strakonice I, Zahradní 811, IČ: 26097991, na dobu
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neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a dále s tím, že pozemek bude užíván bez toho,
aby došlo k osazení zákazové značky, a dále pozemek bude i nadále veřejně přístupný.
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž
je tato povinnost porušena.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
5) Žádost o pronájem společného prostoru v objektu Velké náměstí,
Strakonice – Občanské sdružení Strakoband
Usnesení č. 2291/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s pronájmem společných prostorů (bývalé prádelny) v přízemí domu Velké náměstí,
Strakonice, žadateli p. XX - Občanskému sdružení STRAKOBAND, se sídlem Na Dubovci
6, Strakonice z níže uvedených důvodů:
- nejsou vytvořeny vhodné podmínky k pronájmu prostorů k účelu navrhovanému
žadatelem (pořádání zájmových kroužků, tanec, hudba, doučování), jedná se o
prostory bez oken a bez hygienického zázemí
- není reálné splnění podmínek změny užívání prostorů, ze společných prostorů domu
na nebytové prostory určené k užívání za účelem pořádání zájmových kroužků, tanec,
hudba, doučování, jednalo by se o podmínky stanovené orgány KHS JčK ÚP
Strakonice, HZS JčK ÚO Strakonice, MÚ Strakonice, Úřadem Územního plánování
- pro město nejsou žádoucí aktivity tohoto typu v uvedeném území (náměstí).
II. Doporučuje
žadateli zajistit si pronájem nebytových prostorů k účelům uvedeným v žádosti
obvyklým způsobem, např. požádat o pronájem tělocvičny v některé ze Základních škol
ve Strakonicích, případně tělocvičen v objektu Lidická 193 nebo Lidická 194 ve
Strakonicích.
6) „Kontejnerové stání IV. Nábřežní“ – změnový list č. 1
Usnesení č. 2292/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se změnovým listem č. 1, tzn. Dodatečné ocenění opěrné zdi, která nebyla oceněna ve
výkazu výměr a na tuto skutečnost navazující další položky – zemní práce, bednící
práce, základy, betonování, výztuž, přesun hmot. Dodatečné ocenění odstranění
podkladního betonu, se kterým se během realizace projektu nedalo počítat – bourání,
doplnění skladba chodníku, přesun hmot. Dodatečné ocenění dokončovacích prací –
obrubníky, řezání dlažby, pokládání dlažby, terénní úpravy.
II. Souhlasí
na základě změnového listu č. 1, s navýšením finančního plnění v rámci stavby:
„Kontejnerové stání IV. Nábřežní“ o částku + 501.445 Kč bez DPH. Celková cena díla
po navýšení činí 2.186.349,37 Kč bez DPH, tj. 2.645.482,6 Kč včetně DPH.
III. Pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného změnového listu č. 1 a dále k následnému
uzavření předmětného dodatku č. 1.
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7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v návaznosti na
akci „Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace Barvínkov, Strakonice“
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák
Strakonice
Usnesení č. 2293/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice, IČ: 62516931, Čelakovského 182, 386 01
Strakonice a paní XX, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném
břemeni pro uložení a provozování vodovodního řadu do pozemku v majetku paní XX
v k. ú. Nové Strakonice v souvislosti s přípravou stavby „Prodloužení vodovodu a
dešťové kanalizace Barvínkov, Strakonice“.
Předmětem této smlouvy je závazek budoucího zřizovatele a povinného ze služebnosti
paní XX uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve strpění uložení a
provozování vodovodního řadu do pozemku v kat. území Nové Strakonice ve prospěch
vlastníka tohoto vodovodního řadu, s budoucím oprávněným ze služebnosti Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice.
V případě, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu před uzavřením
následné smlouvy o zřízení věcného břemene, tak bude smlouvu o věcném břemeni
uzavírat jako oprávněný město Strakonice. Náklady související se zřízením věcného
břemene nese Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice.
Služebnost bude zahrnovat vedle povinnosti strpět uložení a provozování vodovodního
řadu rovněž právo vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem provádění údržby
a opravy vodovodního řadu. Služebnost bude zahrnovat i právo provádět na inženýrské
sítí úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení výkonnosti.
Rozsah zatížení pozemku v majetku paní XX vodovodním řadem bude vymezen
geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu.
II. Pověřuje
starostu města uzavřením předmětné smlouvy, jejíž text je připojen v v příloze č. 6
materiálu č. 53/1a, majetkové záležitosti.
8) Komunikace veterina, Strakonice
Usnesení č. 2294/2021 (53/1a)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení Rady města Strakonice č. 2168/2021 ze dne 22.09.2021. Důvodem je
schválení konečného textu smlouvy o dílo.
II. 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
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výstavbu Komunikace veterina, Strakonice mezi městem Strakonice a poskytovateli
příspěvku.
III. 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.
IV. Pověřuje
starostu města uzavřením předmětné smlouvy, jejíž text je připojen v příloze č. 7
materiálu č. 53/1a, majetkové záležitosti.
2. Technické služby Strakonice s.r.o.
 „Návrh plánu jmenovitých akcí bytového fondu pro rok 2022 a
bytové záležitosti“
Usnesení č. 2295/2021 (53/2)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
návrh plánu jmenovitých akcí bytového fondu pro rok 2022.
II. Souhlasí
s návrhem plánu jmenovitých akcí bytového fondu pro rok 2022 ve výši 2.540.00 Kč.
 „Účetní odepsání pohledávek“
Usnesení č. 2296/2021 (53/2)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
doporučit ZM účetní odepsání pohledávek, nadále však budou pokusy o vymožení
formou soudních exekucí trvat.
II. Ukládá
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, předložit rozhodnutí
RM do Zastupitelstva města Strakonice.
 „Plán zimní údržby 2021/2022“
Usnesení č. 2297/2021 (53/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“ pro
období 2021 – 2022.
II. Schvaluje
zahájení zimní pohotovosti dnem 15. 11. 2021.
3. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová.
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.09.2021 do
31.10.2021
Usnesení č. 2298/2021 (53/3)
Rada města po projednání
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I. Bere na vědomí
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.09.2021 do 31.10.2021.


Zápis z 8. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne
11.10.2021
Usnesení č. 2299/2021 (53/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis z 8. jednání Komise pro rozvoj města a podnikání ze dne 11.10.2021


Smlouva o dílo č. 2016-00410 na zpracování Územní studie Podskalí 2
a Podskalí 3 – uzavření dodatku č. 2
Usnesení č. 2300/2021 (53/3)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016-00410 na zpracování Územní studie
Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3. se společností BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.
se sídlem Doubravice 40, 387 35 Doubravice, IČ 65415680, předmětem dodatku je
vypořádání závazků smluvních stran.
II. Pověřuje
starostu města Strakonice podpisem předmětného dodatku ke smlouvě.
 Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 14.10.2021
Usnesení č. 2301/2021 (53/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis z 4. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 14.10.2021.


Schválení Seznamu investičních priorit MŠ a ZŠ v rámci Místního
akčního plánu vzdělávání II
Usnesení č. 2302/2021 (53/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
Seznam investičních priorit ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice pro programovací
období 2021 – 2027.
4. Starosta
 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci
Usnesení č. 2303/2021 (53/4)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy s jednou osobou (žadatel A1) v tíživé životní situaci,
jehož identifikační údaje nejsou s ohledem na zpracování citlivých osobních údajů
výslovně uvedeny v tomto usnesení a jsou uloženy na sekretariátu starosty města
Strakonice, přičemž předmětem daru je v jednom případě poskytnutí finanční částky
ve výši 10.000 Kč.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv.
 Zakoupení elektronické zvonkohry
Usnesení č. 2304/2021 (53/4a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zakoupením elektronické zvonkohry Musicbox za cenu do 93.000 Kč vč. DPH od
společnosti MKhlas, s.r.o., Na Šancích 344/70, Ostrava - Nová Bělá, IČO: 27760456.
5. Odbor finanční
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila ing. Šochmanová.
 Rozpočtová opatření č. 92 - 96
Usnesení č. 2305/2021 (53/5)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 92 ve výši 36.000,00 Kč
Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova
knihovna Strakonice na realizaci projektu „Zřízení knihoboxu určeného pro
bezkontaktní výdej knih“.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1090 - 3314 - 5336
1090 - 0000 - 4116

ÚZ 34 053
ÚZ 34 053

RO č. 93 ve výši 79.000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na likvidaci
pojistných událostí (oprava prasklého vodovodního potrubí, oprava dveří po vloupání,
oprava plotu poničeného vandalismem). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy
z pojistného plnění.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1083 - 3412 - 5331
3639 - 2322

RO č. 94 ve výši 77.000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Čtyřlístek, Strakonice na
likvidaci pojistných událostí (zatopení sklepů při přívalových deštích – náklady na
vysoušení, úklid, výměna dveří). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného
plnění.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1303 - 3111 - 5331
3639 - 2322

RO č. 95 ve výši 100.000,00 Kč
Navýšení prostředků na výplatu náhrad mezd v době nemoci zaměstnancům úřadu a
uvolněným členům zastupitelstva města. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem
z prostředků určených na platy zaměstnanců a odměny uvolněných členů
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zastupitelstva města.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

xxx - xxxx - 5424
xxx - xxxx - 50xx

+
-

RO č. 96 ve výši 250.000,00 Kč
Přesun prostředků v rámci majetkového odboru z prostředků určených na plánované
opravy MŠ na položku opravy a údržba budov základních a mateřských škol. Finanční
prostředky budou použity zejména na opravy střech, stavební úpravy školní kuchyně
ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní, opravy vytápění MŠ Spojařů, čištění kanalizace, apod.)
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

777 - 31xx - 5xxx
775 - 3111 - xxxx

+
-

 Rozpočtové opatření č. 97
Usnesení č. 2306/2021 (53/5a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 97 ve výši 93.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů města na pořízení elektronické zvonkohry Musicbox
(výkonový zesilovač, 4 ks reproduktorů, montážní kabely a konzole). Rozpočtové
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

100 - 6171 - xxxx
8115

 Cirkus Šimek – povolení k hostování
Usnesení č. 2307/2021 (53/5a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím záboru veřejného prostranství na „ploše pod Hvězdou“ panu XX k
hostování cirkusu Šimek, IČ 87624109 ve dnech 15. - 21. listopadu 2021 pod
podmínkou dodržování platných protiepidemiologických opatření MZ ČR.
6. Městská policie
 Rozšíření Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2018 o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Usnesení č. 2308/2021 (53/6)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
změnu Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2018 ze dne 27. 6. 2018, o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
7. Odbor školství
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková.
 Servisní smlouva č.2021/6/78/DCI/MÚ Strakonice/SES
Usnesení č. 2309/2021 (53/7)
Rada města po projednání
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I. Souhlasí
s uzavřením servisní smlouvy č. 2021/6/78/DCI/MÚ Strakonice/SES na zajišťování
servisu klimatizačního zařízení mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a firmou DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO
04501624 za částku 18.646,10 Kč ročně včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.


Aktualizace designu www stránek (www.strakonice.eu) - smlouva o
dílo
Usnesení č. 2310/2021 (53/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na tvorbu responsivního designu webu dle návrhu odboru
školství a jeho nasazení na web strakonice.eu mezi městem Strakonice, Velké náměstí
2, 386 01 Strakonice a panem XX, IČO 88536238 za cenu 27.200 Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
 Objednávky odboru říjen 2021
Usnesení č. 2311/2021 (53/7)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek odboru školství za říjen 2021.
 ZŠ F. L. Čelakovského – žádost o souhlas s přijetím finančních darů
Usnesení č. 2312/2021 (53/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč od ESIA trade & investment s.r.o., Jánská
237/6, 118 00 Praha 1, IČO 09950923, který bude poskytnut Základní škole F. L.
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na základě darovací smlouvy a použit pro
potřeby základní školy spojené s péčí o nadané žáky.
II. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 8.000 Kč od ESIA trade & investment s.r.o., Jánská
237/6, 118 00 Praha 1, IČO 09950923, který bude poskytnut Základní škole F. L.
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na základě darovací smlouvy a použit základní
školou na rozvoj společenských aktivit a kulturní akce školy. Finanční dar bude zaslán
4x do roka, a to na každé čtvrtletí ve výši 2.000 Kč.
III. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od ESIA trade & investment s.r.o., Jánská
237/6, 118 00 Praha 1, IČO 09950923, který bude poskytnut Základní škole F. L.
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na základě darovací smlouvy do 30.06.2022
na sportovní vybavení, sportovní akce a rozvoj sportu ve škole. Finanční dar bude
zaslán 4x do roka, a to na každé čtvrtletí ve výši 5.000 Kč.
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IV. Souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 22.500 Kč od ESIA trade & investment s.r.o., Jánská
237/6, 118 00 Praha 1, IČO 09950923, který bude poskytnut Základní škole F. L.
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na základě darovací smlouvy a použit na
příspěvek pro žáky na obědy ve školní jídelně. Finanční dar bude zasílán každý měsíc
po dobu školního roku ve výši 2.500 Kč.


Prodloužení roční technické podpory na síťový operační systém
Novell Open Workgroup Suite
Usnesení č. 2313/2021 (53/7a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s objednávkou „Prodloužení roční technické podpory na síťový operační systém Novell
Open Workgroup Suite“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
a firmou Datron, a.s., Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČO 432 27 520 za částku
178 644,40 Kč včetně DPH.


Základní škola F. L. Čelakovského – informace ve věci poskytnutí
daru městu Strakonice a Základní škole F. L. Čelakovského
Usnesení č. 2314/2021 (53/7a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o jednání a postupu ředitele Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice,
Jezerní 1280 pana XX ve věci poskytnutí daru městu Strakonice a Základní škole F. L.
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 na realizaci projektu Odborná učebna a školicí
centrum Hejného matematiky v Základní škole F. L. Čelakovského – budova
Chelčického 555. Předmětem daru mohou být finanční prostředky na nezbytné
stavební úpravy stávajících prostor školy, dále pak movité věci, zejména vybavení
učebny, pomůcky pro výuku, výpočetní technika, atp.
II. Souhlasí
aby ředitel Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 pan XX jednal
a činil nezbytné kroky směřující k přípravě příslušných darovacích smluv.
 Inzerce v brožuře Abeceda první pomoci – Stopa bezpečí s. r. o.
Usnesení č. 2315/2021 (53/7a)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s inzercí v brožuře Abeceda první pomoci od firmy Stopa bezpečí s. r. o.
8. Odbor sociální
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká.
 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví
Usnesení č. 2316/2021 (53/8)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený zápis ze 4. jednání komise pro sociální věcí a zdravotnictví ze dne
14.10.2021.
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 Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022
Usnesení č. 2317/2021 (53/8)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením Programu pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2022.
II. Ukládá
sociálnímu odboru provést potřebné kroky k vyhlášení programu pro poskytování
dotací v sociální oblasti v roce 2022.
 Zrušení usnesení o přidělení bytu v DPS
Usnesení č. 2318/2021 (53/8)
Rada města po projednání
I. Ruší
usnesení RM č. 2176/2021 ze dne 22.9.2021.
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2319/2021 (53/8)
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. 1283 ul. Rybniční, Strakonice I, činí
1.836,- Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
 Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 2320/2021 (53/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přidělením bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281,
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 30,10 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 30,10 m2, přičemž od částky bude odečtena částka ve výši 76,- Kč (smluvní
sleva – nebyla zajištěna instalace vařiče ani sporáku) a přičtena částka 50,- Kč
(zařizovací předměty), tudíž měsíční nájemné pro bytovou jednotku v č.p. 1281 ul.
Jezerní, Strakonice I, činí 1.479,- Kč.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy
 Souhlasné stanovisko k projektu „Sociální infrastruktura Čestice“
Usnesení č. 2321/2021 (53/8)
Rada města po projednání
I. Vydává
souhlasné stanovisko k projektu „Sociální infrastruktura Čestice“ název žadatele:
Městys Čestice, adresa místa realizace projektu – Čestice čp. 122, 387 01 Čestice pro
účely podání žádosti o dotaci do 101. výzvy „Sociální infrastruktura se zvýšenou
energetickou účinností“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 6.1 REACT-EU
Integrovaného regionálního operačního programu.
II. Pověřuje
starostu podpisem uvedeného souhlasného stanoviska

Jednání rady města ukončil starosta v 17,00 hodin.
Datum pořízení zápisu: 03.11.2021
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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