Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
z 54. schůze Rady města Strakonice
konané 24. listopadu 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
___________________________________________________________
Přítomni:

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

1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti

Usnesení č. 2322/2021 – 2392/2021
2. Odbor dopravy
 Zápis z 9. jednání dopravní komise Města Strakonice ze dne 14.9.2021
Usnesení č. 2393/2021
 Přechod u ČZ
Usnesení č. 2394/2021
3. Odbor školství
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 2395/2021
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Holečkova Strakonice
Usnesení č. 2396/2021
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Spojařů Strakonice
Usnesení č. 2397/2021
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Školní Strakonice
Usnesení č. 2398/2021
 Zápis z Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 9. 11. 2021
Usnesení č. 2399/2021
 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce
2022
Usnesení č. 2400/2021
4. Odbor životního prostředí
 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
Usnesení č. 2401/2021
 Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2015-00342 na odvoz biologicky rozložitelných
odpadů z kuchyní a stravoven
Usnesení č. 2402/2021
 Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ Zóna Jihozápad CZ03
Usnesení č. 2403/2021
 Darovací smlouva mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem Strakonice
Usnesení č. 2404/2021
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Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
Asekol a.s.
Usnesení č. 2405/2021
 Nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Strakonice –
vyhodnocení žádostí podaných na MV – GŘ HZS ČR
Usnesení č. 2406/2021
 Objednávky OŽP za říjen 2021
Usnesení č. 2407/2021
5. Odbor rozvoje
 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na projekt „Město Strakonice – výsadba a obnova uličního stromořadí“
Usnesení č. 2408/2021
6. 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.6/2021 ze zasedání Dozorčí rady TS
Strakonice s.r.o., které 4. listopadu 2021 v kanceláři ředitele společnosti
Usnesení č. 2409/2021

7. Odbor sociální


Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent
Usnesení č. 2410/2021
 Sociální automobil - firma Kompakt spol. s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady
Usnesení č. 2411/2021
8. Útvar interního auditu
 Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus
Usnesení č. 2412/2021
9. Odbor finanční
 Rozpočtová opatření č. 98 – 107
Usnesení č. 2413/2021
 ZŠ Dukelská – použití IF
Usnesení č. 2414/2021
10. Technické služby Strakonice s.r.o.

 Žádost o trvalé připojení elektřiny z hladiny nízkého napětí na adrese
Obránců míru 1253, Strakonice, č.b. 16 – byt je v majetku města
Strakonice

Usnesení č. 2415/2021
11. Městský ústav sociálních služeb Strakonice
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka pračky pro MěÚSS
Strakonice 2021“
Usnesení č. 2416/2021
54. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený
návrh programu jednání.
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1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková.
1) Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Usnesení č. 2322/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, Bažantnice,
Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 43,40 m2 s paní XX, přičemž smlouva bude
uzavřena na dobu určitou o 1 měsíc s možností prodloužení o další 1 měsíc formou
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Součástí nájemní
smlouvy bude ustanovení, že nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání
předmětné bytové jednotky za období od 01.11.2021 do 30.11.2021. 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
3.472 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 10.416 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s.
00518003015, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
2) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2323/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se prodeje pozemku, případně jeho části, v k. ú. Strakonice.
II. Souhlasí
sdělit žadateli usnesení ZM číslo 271/ZM/2020 ze dne 16. prosince 2020, týkající se
toho, že žádosti o prodej pozemku, případně jeho části, v k. ú. Strakonice, budou
projednávány poté, co dojde ke geometrickému zaměření stavby „I/22 Strakonice“ –
severní dopravní půloblouk a poté, co dojde k projednání Změny č. 5 Územního plánu
Strakonice, jehož součástí je mimo jiné změna návrhové plochy komunikace I. třídy
v návaznosti na skutečné provedení přeložky komunikace I/22 (severního dopravního
půloblouku) a prověření a návrh nového využití pozemků podél realizované přeložky
I/22 v úseku od křížení s ulicí Píseckou po křížení s ulicí Zvolenskou. Je předpoklad, že
funkční využití předmětného pozemku bude Změnou č. 5 územního plánu Strakonice
upraveno.
3) Původní žádost o výpůjčku nebo prodej pozemku – nyní pronájem
pozemku
Usnesení č. 2324/2021 (54/1)
Rada města po projednání

Stránka 3 (celkem 39)

I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v katastrálním území Přední
Ptákovice o výměře cca 200 m2, za účelem užívání v souvislosti s chatou umístěnou
na sousední parcele v katastrálním území Přední Ptákovice.
Nájemní smlouva bude uzavřena s manželi XX, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.
Cena nájmu činí 1.000 Kč ročně. 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.
4) Původní žádost o prodej části pozemku – nyní pronájem pozemku
Usnesení č. 2325/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v katastrálním území Přední
Ptákovice o výměře cca 200 m2, za účelem užívání v souvislosti s chatou umístěnou
na sousední parcele v katastrálním území Přední Ptákovice.
Nájemní smlouva bude uzavřena s manželi XX, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.
Cena nájmu činí 1.000 Kč ročně. 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.
5) Pacht pozemků za účelem zemědělského užívání – lokalita úpravna vody
v Pracejovicích
Usnesení č. 2326/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht částí pozemků:
- p. č. 262/3 o výměře cca 2.000 m2
- p. č. 262/1 o výměře cca 66.500 m2
- p. č. 297/5 o výměře cca 710 m2
- p. č. 262/14 o výměře cca 2.500 m2, vše v katastrálním území Střela. Celkem se tedy
jedná o cca 71.710 m2, za účelem zemědělského užívání.
Pachtovní smlouva bude uzavřena s panem XX, IČ 02265192, na dobu neurčitou,
s roční výpovědní lhůtou.
Cena pachtu činí 0,12 Kč za 1 m2 + aktuální sazba DPH.
V případě neplacení pachtovného činí výpovědní lhůta 1 měsíc.
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Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků pachtýře
k předmětu pachtu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž
je tato povinnost porušena.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) Klub českých turistů, Revoluční 1056/8A, Nové Město, 110 00 Praha,
IČ 005 05 609, spolek, zastoupený na základě plné moci panem
XX – žádost o výpůjčku pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2327/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 227/1 v katastrálním území
Strakonice za účelem umístění vývěsní mapy (nutno konzultovat s architektem města)
a dále souhlasí s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 491/1
v katastrálním území Nové Strakonice za účelem umístění směrovníku.
7) Žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2328/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku v katastrálním území Strakonice o
výměře cca 40 m2, za účelem umístění vlastní plechové garáže.
8) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno
šetření
Usnesení č. 2329/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informace o provedených šetřeních u žadatelů o nájem bytu.
9) Žádost o přihlášení další osoby do bytu
Usnesení č. 2330/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přihlášením paní XX na služby spojené s užíváním bytové jednotky v domě, ul.
Boženy Němcové, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 66,70 m2, jehož nájemcem je
pan XX.
10) Společenství SVJ, Mlýnská – stížnost na chování a jednání
Usnesení č. 2331/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s předáním podnětů, týkajících se paní XX, sociálnímu odboru Městského úřadu
Strakonice k zahájení řízení k omezení svéprávnosti.
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11) Žádost o rekonstrukci bytového jádra
Usnesení č. 2332/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s provedením rekonstrukce bytového jádra v bytě, v domě, ul. Mlýnská, Strakonice,
jehož nájemcem je paní XX, a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě o
nájmu bytu, jehož součástí bude dohoda o změně doby nájmu, tzn. z doby neurčité
na dobu určitou. Nové znění bude následující:
1) Smlouva o nájmu bytu se uzavírá dle ust. § 2235 občanského zákoníku na dobu
určitou do 31. prosince 2022.
2) Bude-li nájemce plnit řádně povinnosti nájemce bytu stanovené touto smlouvou,
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy (zejména placení
nájemného a plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících, dodržování
dobrých mravů v domě), jakož i své další peněžní závazky či povinnosti vůči
pronajímateli a neučiní-li pronajímatel písemný projev vůle obsahující sdělení, že na
skončení nájmu trvá, může být na základě žádosti nájemce a rozhodnutí rady města
tato smlouva prodloužena formou dodatku o další 1 rok.
A dále součástí dodatku bude dohoda o navýšení nájemného od 01.01.2022 na novou
výši 80Kč/m2/měsíc, tj. 5.352 Kč/měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
12) Stížnost na sousedy
Usnesení č. 2333/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
stížnosti paní XX na sousedy v domě Leknínová, Strakonice.
II. Bere na vědomí
stížnosti sousedů, týkající se paní XX.
13) Stížnost vlastníků bytových jednotek v domě, ul. Mlýnská, Strakonice
na nájemce bytu
Usnesení č. 2334/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Ukládá
majetkovému odboru a TS Strakonice, s. r. o., provádět opakovaná šetření v bytě pana
XX a zaslat výzvu panu XX ohledně dodržování nájemní smlouvy.
14) Kontrola nájemců a počtu osob v bytech v majetku města Strakonice
Usnesení č. 2335/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informace a zápisy o provedených kontrolách nájemců v bytech v majetku města
Strakonice.
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15) Vyjádření OSPOD k žádosti o byt
Usnesení č. 2336/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
vyjádření OSPOD Strakonice k žádosti o nájem bytu paní XX.
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno
16) Žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 2337/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přednostního přidělení bytu.
17) Žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 2338/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přednostního přidělení bytu.
18) Žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 2339/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přednostního přidělení bytu.
19) Žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 2340/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přednostního přidělení bytu.
20) Žádost o přidělení bytu pro syna pana XX
Usnesení č. 2341/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přidělení bytu pro syna pana XX.
21) Žádost o přidělení bytu
Usnesení č. 2342/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky o velikosti 2+1.
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22) Žádost o výměnu bytu
Usnesení č. 2343/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přidělení jiné bytové jednotky.
23) Žádost o přednostní přidělení bytu
Usnesení č. 2344/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přednostního přidělení bytové jednotky.
24) Uvolněná b. j. 1+0, v domě, ul. Stavbařů, Strakonice
Usnesení č. 2345/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, ul. Stavbařů, Strakonice.
II. Bere na vědomí
informaci o odmítnutí bytové jednotky v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, paní XX.
III. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky
v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX.
IV. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, ul. Stavbařů, Strakonice,
o velikosti 1+0 a výměře 29,80 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu
určitou ½ roku s možností prodloužení o další ½ rok 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 2.384 Kč. V nájemní smlouvě bude
sjednána inflační doložka.
V. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy.
25) Uvolněná b. j. 1+1, v domě, ul. Stavbařů, Strakonice
Usnesení č. 2346/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. 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 manželi XX, přičemž smlouva bude
uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení o další ½ rok 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
4.324 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 12.972 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením
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nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s.
0020600109, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
26) Uvolněná b.j. 1+1, v domě, ul. Zvolenská, Strakonice
Usnesení č. 2347/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě ul. Zvolenská, Strakonice,
o velikosti 1+1 a výměře 42,18 m2, s panem XX. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok 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 2.016 Kč. V nájemní smlouvě
bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 6.048 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s.
0080563115, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
27) Uvolněná b. j. 3+0, v domě, ul. Leknínová, Strakonice
Usnesení č. 2348/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o odmítnutí přidělené bytové jednotky, v domě, ul. Leknínová, Strakonice,
paní XX.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě ul. Leknínová, Strakonice,
o velikosti 3+0 a výměře 58,30 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu
určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou dodatku k NS, při
plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 písm. h)
nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění. Nájemní smlouvu lze uzavřít za
předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003
(tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 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
3.685 Kč.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 11.055 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s.
0139203007, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy
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28) Uvolněná b. j. v domě, sídl. 1. máje, Strakonice
Usnesení č. 2349/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s neobsazováním bytové jednotky v domě, sídl. 1. máje, Strakonice, a ponecháním pro
potřeby lékaře.
29) Uvolněná b. j. 2+1, v domě U Sv. Markéty, Strakonice
Usnesení č. 2350/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, U Sv. Markéty,
Strakonice.
II. Bere na vědomí
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, U Sv. Markéty,
Strakonice.
III. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, U Sv. Markéty,
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 82,30 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude
uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok 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 4.938,- Kč.
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. Podmínkou uzavření smlouvy o
nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která činí
14.814,- Kč. Kauce musí být složena před uzavřením nájemní smlouvy na účet vedený
městem Strakonice, č. ú. 111471921/0300, v. s. 0005800508, spravovaný TS
Strakonice, s.r.o.
IV. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
30) Prodloužení smluv o nájmu bytu
Usnesení č. 2351/2021 (54/1)
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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
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XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, 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. prosince 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan XX,
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, 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 bytovou jednotku 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 28. února 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní XX neuhradí
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc.
VI. 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc.
VII. 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že slečna
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc.
VIII. 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. prosince 2021. Souhlas je podmíněn
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uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní XX,
Strakonice, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc.
IX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 3+1 a
výměře 74,10 m2 v domě, Na Křemelce, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní XX neuhradí
nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.928 Kč/měsíc.
X. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 54,43 m2 v domě, ul. Ellerova, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 110 Kč/měsíc.
XI. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 59,01 m2 v domě ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 337 Kč/měsíc.
XII. 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 28. února 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc.
XIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
2+1 a výměře 80,60 m2 v domě, U Sv. Markéty, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6 448 Kč/měsíc.
XIV. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
2+1 a výměře 76,13 m2 v domě, ul. Bezděkovská, s manž. XX, přičemž předmětem
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. případě, že manž. XX,
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jim smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 273 Kč/měsíc.
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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, 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 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 728 Kč/měsíc.
XVII. 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. května 2022. Souhlas
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc.
XVIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 52,78 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 048 Kč/měsíc.
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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, 4.648 Kč/měsíc
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XX. Nesouhlasí
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, týkajícím se
prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021 a ukládá společnosti TS Strakonice s.r.o.,
učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke dni ukončení nájmu dobrovolně
vyklizen.
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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, 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+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská s panem XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan XX, neuhradí
nájemce za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc.
XXIII. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+0 a výměře 43,30 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc.
XXIV. 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 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 paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc.
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XXVI. 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 31. května 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, 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 manž. XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že manž.
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jim smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc.
XXVIII. 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace).
XXIX. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku 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 28. února 2022. Souhlas je podmíněn
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní XX,
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu
prodloužena.
Nájemné 4 026 Kč/měsíc (dotace).
XXX. 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jim smlouva
o nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 4.960 Kč/měsíc (dotace).
XXXI. 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
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Nájemné 4.576 Kč/měsíc (dotace)
XXXII. 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 panem XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že pan
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude mu smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 4.578 Kč (dotace).
XXXIII. 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. prosince 2021. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25.11.2021. V případě, že paní
XX, neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25.11.2021, nebude jí smlouva o nájmu
bytu prodloužena.
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace).
XXXIV. Pověřuje
starostu podpisem předmětných dodatků.
31) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2352/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti
1+1 a výměře 44,78 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2022. Souhlas je
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc listopad 2021 do 25. 11. 2021. V případě,
že paní XX neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25. 11. 2021, nebude jí smlouva o
nájmu bytu prodloužena.
Nájemné 2 140 Kč/měsíc (dotace).
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětného dodatku.
32) Žádost o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2353/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s neprodloužením smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul.
Mlýnská, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 25,30 m2, nájemce paní XX.
33) Oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů,
tzv. bezdoplatkové zóny
Usnesení č. 2354/2021 (54/1)
Rada města po projednání
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I. Bere na vědomí
nález Ústavního soudu ČR nálezem ze dne 24.8.2021, sp. zn. Pl ÚS 40/17, který zrušil
ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006
Sb.), která umožňovala obcím vydávat opatření obecné povahy, kterým se vyhlašovaly
oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
II. Bere na vědomí
Metodické doporučení Ministerstva vnitra České republiky, odboru legislativy a
koordinace předpisů ze dne 27.9.2021, ze kterého vyplývá, že opatření obecné povahy,
kterými byly vyhlášeny oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů není
důvod rušit nebo činit ve vztahu k nim jiný úkon, neboť po nabytí účinků nálezu
Ústavního soudu ČR ze dne 24.8.2021, sp. zn. Pl ÚS 40/17, se k vydaným opatřením
obecné povahy nepřihlíží.
34) Přehled objednávek majetkového odboru za říjen 2021
Usnesení č. 2355/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za říjen 2021.
35) Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na služby – zhotovení
projektové dokumentace: „PD REKONSTRUKCE DOMU KULTURY
STRAKONICE – OSTATNÍ ETAPY“
Usnesení č. 2356/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhodnocením otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., na zhotovitele
projektové dokumentace: „PD REKONSTRUKCE DOMU KULTURY STRAKONICE –
OSTATNÍ ETAPY“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností DIR 007 s.r.o., se
sídlem č.p. 6, 386 01 Řepice, IČ: 27896463, za celkovou cenu díla 4.980.000,00 Kč
bez DPH, tj. 6.025.800,00 Kč vč. DPH.
Dílčí termíny dokončení:
 Zajištění potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu do 6 týdnů od uzavření
SOD
• Vypracování DÚR, DSP – abstrakt, návrh k projednání do 20 týdnů od uzavření SOD
• Vypracování DÚR, DSP – čistopis / podání žádosti o DÚR, DSP do 50 týdnů od
uzavření SOD
• Vypracování PDPS do 60 týdnů od uzavření SOD
• Vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 60 týdnů od
uzavření SOD.
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Pořadí firem:

cena bez DPH

cena včetně DPH

1.

DIR 007 s.r.o.,
Plzeňská 1147,
330 27 Vejprnice
IČ: 27896463
4.980.000,00 Kč
6.025.800,00 Kč
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem DIR 007 s.r.o., se sídlem č.p. 6, 386 01
Řepice, IČ: 27896463, na realizaci VZ: „PD REKONSTRUKCE DOMU KULTURY
STRAKONICE – OSTATNÍ ETAPY“ za celkovou cenu díla 4.980.000,00 Kč bez DPH, tj.
6.025.800,00 Kč vč. DPH.
Dílčí termíny dokončení:
• Zajištění potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu do 6 týdnů od uzavření
SOD
• Vypracování DÚR, DSP – abstrakt, návrh k projednání do 20 týdnů od uzavření SOD
• Vypracování DÚR, DSP – čistopis / podání žádosti o DÚR, DSP do 50 týdnů od
uzavření SOD
• Vypracování PDPS do 60 týdnů od uzavření SOD
• Vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 60 týdnů od
uzavření SOD.
III. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo
36) Žádost o provedení opatření ohledně záplav z povrchové vody
v ul. U Hajské, v obci Strakonice
Usnesení č. 2357/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zadáním odtokové studie k vystopování vodních cest v lokalitě u soukromých
pozemků a domů v ul. U Hajské (vlastníci pan XX, pan XX, paní XX).
37) Žádost o provedení opatření ohledně záplav z povrchové vody na
pozemku města Strakonice p. č. 456 v k. ú. Strakonice - Zahrádkáři ZO Ráj
Usnesení č. 2358/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s provedením opatření, které by vedlo ke snížení zatápění povrchovou vodou zahrádek
ZO Ráj na pozemku města Strakonice p. č. 456 v k. ú. Strakonice, který má ZO ČZS
v pronájmu, a to na své náklady.
38) Žádost o vydláždění vjezdu do rodinného domu v ulici Ptákovická,
Strakonice, na pozemku města Strakonice v k. ú. Přední Ptákovice
Usnesení č. 2359/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s vydláždění vjezdu do rodinného domu v ulici Ptákovická, Strakonice, na pozemku
města Strakonice v k. ú. Přední Ptákovice, na náklady města Strakonice.
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39) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků
v majetku města Strakonice v k. ú. Střela.
Usnesení č. 2360/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Novostavba RD se skladem“ s uložením nové kanalizační a
vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice v k. ú Střela, 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. Do 1 roku od předání
překopu bude asfaltový povrch přefrézován a přeasfaltován v tl. 5 cm v šíři dotčeného
jízdního pruhu komunikace a v celé délce výkopu.
Obrubníky dotčené stavbou budou srovnány a uvedeny do původního stavu
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,“ schválených 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.
40) Průmyslová zóna Hajská
Usnesení č. 2361/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Pověřuje
vedení města jednáním se společností CSPPark Strakonice s.r.o., IČ 058 50 860, se
sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, o podmínkách
případného prodeje pozemků v průmyslové zóně Hajská v rozsahu dle vyhlášeného
záměru na prodej, viz. usnesení zastupitelstva města č. 428/ZM/2021.
41) Žádost o doplnění sítě veřejného osvětlení pěší komunikace - proluka
mezi ulicemi Václavská a Podsrpenská.
Usnesení č. 2362/2021 (54/1)
Rada města po projednání
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I. Souhlasí
s doplněním veřejného osvětlení pěší komunikace mezi ulicemi Václavská a
Podsrpenská o dva světelné body, s napojením ze stávající napěťové sítě V.O. na
pozemku k. ú. Nové Strakonice.
II. Pověřuje
majetkový odbor k zajištění všech úkonů k realizaci této stavby.
42) Žádost Apoštolské církve – sboru bez hranic Praha, se sídlem
Balbínova 550/10, Praha 2 – Vinohrady
Usnesení č. 2363/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011-00325 uzavřené dne 01.11.2011
mezi městem Strakonice a Apoštolskou církví – sborem bez hranic Praha, se sídlem
Balbínova 550/10, Praha 2 – Vinohrady, jehož předmětem bude rozšíření předmětu
nájmu o část pozemku p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice o výměře cca 606 m2 (pozemek
přilehlý k budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích), který bude nájemcem
občasně využíván, s tím, že výše nájemného i další podmínky nájemní smlouvy budou
zachovány.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
43) Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti
Usnesení č. 2364/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s umístěním sídla nově zakládané společnosti s názvem Maringotka snů s. r. o.,
zastoupené paní XX, na adresu nemovitosti Na Dubovci, Strakonice, na pozemku v k.ú.
Nové Strakonice, která je v majetku města Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného souhlasu.
44) Pronájem garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice
Usnesení č. 2365/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu v ul. Leknínové
ve Strakonicích, na poz. v k. ú. Strakonice, s níže uvedenou žadatelkou, za
následujících podmínek:
- p. XX, nájemné ve výši 300 Kč/měsíčně + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ve smlouvě budou zapracovány smluvní
pokuty ve výši 1.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu
pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu
nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši
1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém
běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).
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II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
45) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice
Usnesení č. 2366/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2015-344 uzavřené
dne 01.10.2015 mezi městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví Strakonice,
jehož předmětem bude změna doby nájmu dle výše uvedené nájemní smlouvy, a to
tím způsobem, že ve smlouvě stanovená doba nájmu určitá 10 let, počítaná od
01.10.2016, bude změněna na dobu určitou do 31.12.2028.
46) Bývalá základní škola Podsrp – oplocení
Usnesení č. 2367/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice jako pronajímatelem a
spolkem Základní škola Volyňka, z. s., IČ 05200423, se sídlem Černětice 12, 387 01
Volyně, jako nájemcem, jejímž předmětem bude užívání zaplocené části pozemku parc.
č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v kat. území Přední Ptákovice.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Výše
nájemného činí 400 Kč za měsíc.
II. Pověřuje
starostu uzavřením a případně i stanovením bližších podmínek a podpisem předmětné
nájemní smlouvy.
47) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1073/1 v kat. území Modlešovice
pro trafostanici
Usnesení č. 2368/2021 (54/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s odložením rozhodnutí o doporučení prodeje části pozemku parc. č. 1073/1 o výměře
cca 20 m2 v kat. území Modlešovice za účelem realizace stavby trafostanice a zvážením
nového umístění budoucí trafostanice nebo případně jiné provedení stavby, které by
bylo architektonicky přijatelnější.
Žadatel navrhuje realizaci tzv. koiskové trafostanice, jejíž provedení není příliš estetické
s ohledem na skutečnost, že se jedná o centrální část obce Modlešovice (náves).
II. Pověřuje
majetkový odbor projednat nové umístění nebo jiné provedení stavby se žadatelem a
architektem města.
1) Žádost o prodej pozemků
Usnesení č. 2369/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
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I. Doporučuje ZM
souhlasit s prodejem celého pozemku parcelní číslo stavební o výměře 271 m2, na
kterém se nachází stavba jiného subjektu, občanská vybavenost (restaurace
Zavadilka), a dále s prodejem části pozemku o výměře cca 700 m2, a dále s prodejem
části pozemku o výměře cca 40 m2, kdy přesná výměra pozemků bude určena na
základě geometrického plánu, a na místě samém, za účasti pracovníků majetkového
odboru, odboru rozvoje a odboru ŽP, vše v katastrálním území Strakonice.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX za kupní cenu 420 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
V kupní smlouvě bude dále zřízeno předkupní právo jako právo věcné pro případ
jakéhokoli zcizení převáděných pozemků a závazek kupujícího, že přednostně nabídne
převáděné pozemky k odkupu městu Strakonice, a to za kupní cenu, za kterou tento
pozemek do svého vlastnictví získal (420 Kč za 1 m2) nebo za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude takto stanovená cena nižší.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
2) Žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 2370/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s prodejem celého pozemku o výměře 366 m2 v katastrálním území
Modlešovice se všemi součástmi a příslušenstvím, to znamená i včetně kamenného
tarasu ohraničují předmětný pozemek směrem od komunikace.
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX za kupní cenu 81.030 Kč za celý pozemek.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
3) Žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 2371/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s prodejem části pozemků o celkové výměře cca 17 m2, vše v katastrálním
území Modlešovice, přičemž přesná výměra předmětných částí pozemků bude určena
na základě geometrického lánu a za přítomnosti pracovníků majetkového odboru a
odboru doprav MěÚ Strakonice na místě samém.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu 1.000 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
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Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
4) Žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 2372/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
zrušit vyhlášený záměr na prodej části pozemku o velikosti cca 180 m2,
v katastrálním území Strakonice, to znamená předmětnou část pozemku neprodávat.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením žadatelů z evidence o prodej části pozemku o výměře cca 180
m2 v katastrálním území Strakonice.
5) Žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 2373/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s prodejem části pozemku o výměře cca 150 m2 v katastrálním území
Strakonice, s tím, že přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu 374 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) Žádost o posunutí termínu uzavření kupní smlouvy
Usnesení č. 2374/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 08-476, jež
je uzavřena mezi městem Strakonice a manželi XX, jehož předmětem bude změna části
B. – Ostatní ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kdy se budoucí kupující
společně a nerozdílně zavazují nejpozději do 30. září 2022 dokončit stavbu
předmětného rodinného domu a nejpozději do 30. září 2022 předložit příslušnou
„kolaudaci“.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku.
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7) Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128,
Strakonice, zastoupená předsedou spolku panem XX
– žádost o splátkový kalendář
Usnesení č. 2375/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s doplněním usnesení ZM číslo 788/ZM/2018 ze dne 27. června 2018 s tím,
že kupní cena bude uhrazena formou splátkového kalendáře, kdy poslední splátka bude
uskutečněna do konce roku 2023 a vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude
uskutečněn až poté, kdy dojde zaplacení poslední splátky kupní ceny.
Kupní smlouva se týká prodeje části pozemku v katastrálním území Strakonice
Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice z. s., Pod Hradem 128, Strakonice.
8) Žádost o prodej celého pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2376/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku v katastrálním území Strakonice
o výměře 82 m2.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku v katastrálním území
Strakonice.
9) Žádost o prodej části pozemku v k. ú. Střela – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2377/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku o výměře cca 120 m2 až cca
150 m2, v k. ú. Střela, a to z toho důvodu, že pozemek je územním plánem určen jako
veřejné prostranství a s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku o
výměře cca 120 m2 až cca 150 m2 v k. ú. Střela.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku o výměře cca
120 m2 až cca 150 m2 v k. ú. Střela.
10) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – bezúplatný
převod pozemků p. č. 1550 a p. č. 398/29, vše v k. ú. Strakonice
Usnesení č. 2378/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku mezi městem
Strakonice, IČ: 251 810, se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice a Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků
p. č. 1550 o výměře 552 m2 a p. č. 398/29 o výměře 106 m2, vše v k. ú. Strakonice.
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II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
11) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – bezúplatný
převod pozemků p. č. 633/22 v k. ú. Nové Strakonice a p. č. 46/13
v k.ú. Strakonice
Usnesení č. 2379/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku mezi městem
Strakonice, IČ: 251 810, se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků
p. č. 633/22 o výměře 125 m2 v k. ú. Nové
Strakonice a p. č. 46/13
2
o výměře 106 m v k. ú. Strakonice.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
12) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1208/1 v kat. území Strakonice
Usnesení č. 2380/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 1208/1 o výměře
cca 2.800 m2 v kat. území Strakonice v rozsahu, jak je vyznačeno v grafické příloze
tohoto materiálu (zákres do katastrální mapy).
II. Doporučuje ZM
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej části pozemku p. č. 1208/1 o
výměře cca 2.800 m2 v k. ú. Strakonice.
13) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák
Strakonice
Usnesení č. 2381/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit v souvislosti s prodloužením vodovodního řadu na pozemcích p. č. 598/1,
584/1, 1267, 494/4, 494/3, 33/53, 33/2, 42/3, 475/3, 48/8, vše v k. ú. Strakonice s
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po kolaudaci stavby kupní
smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice, IČ: 62516931, se sídlem
Čelakovského 182, 386 01 Strakonice, s předmětem koupě vodovodního řadu dle
projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace Barvínkov,
Strakonice“ vypracované paní XX, tzn. vodovodní řad z trubek PE SDR 11, PN 16, 90 x
8,2 mm, v délce 168,5 m. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových
vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených

Stránka 25 (celkem 39)

oceněným rozpočtem stavby, tzn. 359.952 Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu
nebudou vodovodní přípojky.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu podpisem předmětných smluv.
14) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí
Usnesení č. 2382/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit v souvislosti s prodloužením kanalizačního řadu na pozemcích, vše v k. ú.
Dražejov u Strakonic s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké
náměstí 2, 386 01 Strakonice a manželi XX a paní XX s předmětem koupě kanalizačního
řadu dle projektové dokumentace „Dražejov u Strakonic – prodloužení kanalizačního
řadu a připojení na obecní kanalizaci“, tzn. kanalizační řad z trubek PVC - KG DN 315,
v délce 46 m. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních
nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn.
53.569 Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou kanalizační přípojky.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu podpisem předmětných smluv.
15) Bývalá základní škola Podsrp – oplocení
Usnesení č. 2383/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca
194 m2 v kat. území Přední Ptákovice.
16) Pozemek u domu v ulici Bezděkovská
Usnesení č. 2384/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s uznáním vlastnického práva paní XX a paní XX, k části pozemku o výměře
cca 80 m2 v kat. území Nové Strakonice. Část pozemku o výměře cca 80 m2 v kat.
území Nové Strakonice je připlocena do zahrady u rodinného domu v části obce
Strakonice II ve vlastnictví paní XX a paní XX a je v dobré víře užívána vlastníky této
zahrady a domu po dobu minimálně 10 let. Jedná se tak o držbu oprávněnou.
Vlastnické právo na základě vydržení paní XX a paní XX nabyly ve spoluvlastnických
podílech každá jednou ideální polovinou.
Náklady na geometrický plán, který zaměří zaplocenou část pozemku v kat. území
Nové Strakonice a správní poplatek za vklad práva do katastru hradí paní XX a paní
XX. Pokud by katastrální úřad pro zápis práva požadoval formu notářského zápisu, tak
budou paní XX a paní XX hradit i tyto náklady.
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II. Doporučuje ZM
pověřit pana starostu uzavřením a podpisem příslušného souhlasného prohlášení o
vydržení.
17) Žádost o odkoupení pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce
Usnesení č. 2385/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhodnocením předložených nabídek zájemců o koupi pozemků u
fotbalového hřiště Na Křemelce, tzn. pozemku parc. č. st. 3272 o výměře 459 m2, jehož
součástí je stavba bez čp. /če jiná stavba (objekt řadových garáží s tribunou), části
pozemku parc. č. 1224/5 o výměře cca 45 m2 a části pozemku parc. č. 1311/2 o výměře
cca 4 m2, vše v kat. území Strakonice, způsobem, které respektuje pořadí podle výše
nabízené kupní ceny:
1. XX, cena 2.051 Kč/m2
2. XX, cena 1.968,51 Kč/m2
3. GARANTINVEST, IČ 281 25 614, Palackého nám. 94, Strakonice, cena 1.948,81
Kč/m2
4. PROTOM Strakonice, IČ 091 75 521, Nádražní 400, Strakonice, cena 1.005 Kč/m2
5. FK Junior Strakonice z.s., IČ 228 90 947, Na Křemelce 304, Strakonice, cena 100
Kč/m2
II. Doporučuje ZM
souhlasit na základě předložených nabídek s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
kupní a následné kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej pozemků u
fotbalového hřiště Na Křemelce, tzn. pozemku parc. č. st. 3272 o výměře 459 m2,
jehož součástí je stavba bez čp. /če jiná stavba (objekt řadových garáží s tribunou),
části pozemku parc. č. 1224/5 o výměře cca 45 m2 a části pozemku parc. č. 1311/2 o
výměře cca 4 m2, vše v kat. území Strakonice, s paní XX. Kupní cena činí 2.051 Kč za
m2. Celková kupní cena bude stanovena na základě zaměření geometrickým plánem.
K takto stanovené ceně bude připočtena DPH, pokud bude převod podléhat zdanění.
Podrobnější podmínky prodeje budou projednány a schváleny v radě města.
18) Žádost o prodej části pozemku p. č. 225/2 v kat. území Dražejov
u Strakonic pro trafostanici
Usnesení č. 2386/2021 (54/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 225/2 o výměře cca
25 m2 v kat. území Dražejov u Strakonic za účelem výstavby nové trafostanice.
1) Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce:
„Komunitní centrum Strakonice“
Usnesení č. 2387/2021 (54/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., na
zhotovitele stavby VZ: „Komunitní centrum Strakonice“, provedeného hodnotící komisí
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pověřenou provedením posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a k
hodnocení nabídek. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ACG-Real s.r.o.,
Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 27094359, za celkovou cenu díla
18.873.286,71 Kč bez DPH, tj. 22.836.676,92 Kč vč. DPH.
Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o
dílo VZ: „Komunitní centrum Strakonice“. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno
datum předání a převzetí dokončené stavby.

Pořadí firem:
1.

2.

3.

cena bez DPH

ACG-Real s.r.o.,
Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00
Praha 4
IČ: 27094359
18.873.286,71 Kč
ORDYS s.r.o.,
Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 05006309
19.134.568,85 Kč
KOČÍ a.s.,
K Lipám 132, 397 01 Písek
IČ: 46683046
19.945.187,37 Kč

cena včetně DPH

22.836.676,92 Kč

23.152.828,31 Kč

24.133.676,72 Kč

II. Rozhodla,
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na realizaci veřejné zakázky „Komunitní
centrum Strakonice“ a vybraným dodavatelem je účastník zadávacího řízení:
Dodavatel
Sídlo a IČ
Cena včetně
DPH
ACG-Real s.r.o.
Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00
22.836.676,92
Praha 4
27094359
společnost s ručením omezeným
III. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem - ACG-Real s.r.o., se sídlem
Lomnického 1705/7, Nusle 140 00 Praha 4, IČO 27094359, na realizaci VZ: „Komunitní
centrum Strakonice“ za celkovou cenu Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 7
měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo VZ: „Komunitní centrum Strakonice“.
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené
stavby.
IV. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo.
1) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků
v majetku města Strakonice, vše v k. ú. Dražejov u Strakonic
Usnesení č. 2388/2021 (54/1c)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Rodinný dům v k. ú. Dražejov u Strakonic“ s uložením nové
kanalizační a vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice, vše v k. ú.
Dražejov u Strakonic, dle sazebníku.
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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.
- Stávající zpevněná cesta bude po skončení všech prací uvedena do původního stavu.
- 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“, schválených 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 paní XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
2) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, Ústí nad
Labem 400 01 – žádost o pronájem pozemku
Usnesení č. 2389/2021 (54/1c)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcelní číslo st. 182/1
v katastrálním území Nové Strakonice o výměře cca 16 m2 za účelem umístění
kontejneru stanice automatického imisního monitoringu imisí.
Nájemní smlouva bude uzavřena Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem,
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ71009361, DIČ CZ71009361 na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Cena nájmu činí 100 Kč ročně + aktuální sazba DPH.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. listopadu 2021.
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.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
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3) Strakonice - páteřní cyklostezka
Usnesení č. 2390/2021 (54/1c)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
změnu zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce
„Strakonice-páteřní cyklostezka“, v následujícím rozsahu:
termín dokončení díla: do 130 dnů ode dne nabytí účinnosti SOD
termín otevírání nabídek: 15.12.2021 v 08:00 hod.
1) Žádost o prodej a pronájem části pozemků – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2391/2021 (54/1d)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku o výměře cca 180 m2
v katastrálním území Nové Strakonice.
II. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku o výměře cca 200 m2
v katastrálním území Nové Strakonice (dle přílohy č.1 materiálu č. 54/1d majetkové
záležitosti).
Usnesení č. 2392/2021 (54/1d)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku o výměře cca 180 m2
v katastrálním území Nové Strakonice s tím, že předmětná část pozemku nebude
zhodnocena výraznějšími stavebními zásahy popř. na nich nebude zrealizováno nic,
co by mohlo znemožnit jejich budoucí využití (dle přílohy č.1 materiálu č. 54/1d
majetkové záležitosti).
II. Souhlasí
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku o výměře cca 560 m2 v katastrálním
území Nové Strakonice s tím, že předmětná část pozemku nebude zhodnocena
výraznějšími stavebními zásahy popř. na nich nebude zrealizováno nic, co by mohlo
znemožnit jejich budoucí využití.
2. Odbor dopravy
 Zápis z 9. jednání dopravní komise Města Strakonice ze dne
14.9.2021
Usnesení č. 2393/2021 (54/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 9. jednání dopravní komise konané dne 14.9.2021.
 Přechod u ČZ
Usnesení č. 2394/2021 (54/2)
Rada města po projednání
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I. Ukládá
majetkovému odboru zadat projekt na nový přechod pro chodce u železničního
přejezdu u Teplárny Strakonice s pomocí středového ostrůvku.
3. Odbor školství
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková.
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625
Usnesení č. 2395/2021 (54/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625, od 1. prosince 2021,
dle přílohy uložené na odboru školství.
II. Ukládá
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení.
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Holečkova Strakonice
Usnesení č. 2396/2021 (54/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Holečkova Strakonice, od 1. prosince 2021,
dle přílohy uložené na odboru školství.
II. Ukládá
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení.
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Spojařů Strakonice
Usnesení č. 2397/2021 (54/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Spojařů Strakonice, od 1. prosince 2021, dle
přílohy uložené na odboru školství.
II. Ukládá
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení.
 Osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Školní Strakonice
Usnesení č. 2398/2021 (54/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
osobní příplatek, ředitelky Mateřské školy Školní Strakonice, od 1. prosince 2021, dle
přílohy uložené na odboru školství.
II. Ukládá
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení.
 Zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 9. 11. 2021
Usnesení č. 2399/2021 (54/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
zápis z 5. jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 9. 11. 2021.
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Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury
v roce 2022
Usnesení č. 2400/2021 (54/3)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
souhlasit s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v
roce 2022.
II. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice žadatelem, kterému byla poskytnuta dotace, dle
konkrétního opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce
2022.
4. Odbor životního prostředí
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Klimešová.
 Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 6/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
Usnesení č. 2401/2021 (54/4)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 6/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.


Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 2015-00342 na odvoz biologicky
rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven
Usnesení č. 2402/2021 (54/4)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. Sml 2015 - 00342 na odvoz biologicky
rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven mezi městem Strakonice a společností
EKO PF spol. s r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ 62525816.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
 Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ Zóna Jihozápad CZ03
Usnesení č. 2403/2021 (54/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Informaci k Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad CZ 03 včetně úkolů z
něho vyplývajících a jejich zajištění.
II. Pověřuje
starostu města podpisem dopisu Ministerstvu životního prostředí ve věci stanoviska k
poskytování finanční podpory z prostředků města na dodatečné instalace akumulačních
nádrží.
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Darovací smlouva mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a městem
Strakonice
Usnesení č. 2404/2021 (54/4)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím finančního daru v celkové hodnotě 200.000,- Kč od společnosti ODPADY
PÍSEK s.r.o. a s uzavřením Darovací smlouvy mezi společností ODPADY PÍSEK s.r.o. a
městem Strakonice.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné darovací smlouvy a ukládá odboru ŽP uveřejnit
tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb. do registru smluv.


Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou Asekol a.s.
Usnesení č. 2405/2021 (54/4)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.
II. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětného dodatku smlouvy.


Nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Strakonice –
vyhodnocení žádostí podaných na MV – GŘ HZS ČR
Usnesení č. 2406/2021 (54/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Vyhodnocení výzvy na čerpání státní dotace vyhlášené MV - generálním ředitelstvím
HZS ČR ze dne 29. března 2021 - JSDH-V2-2022 – Pořízení nového dopravního
automobilu (dále jen „Výzva“) pro jednotku SDH Strakonice, s předběžnou alokací
450 000,00 Kč.
II. Souhlasí
S podáním žádostí o čerpání dotace z krajského dotačního titulu a dotace vyhlašovanou
MV-generálním ředitelstvím HZS ČR pro rok 2022 na zakoupení nového dopravního
automobilu pro jednotu SDH Strakonice v předpokládané výši 2,0 mil. Kč S DPH.
 Objednávky OŽP za říjen 2021
Usnesení č. 2407/2021 (54/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek odboru životního prostředí za říjen 2021.
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5. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Mgr. Novotný.
 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky na projekt „Město Strakonice – výsadba a obnova
uličního stromořadí“
Usnesení č. 2408/2021 (54/5)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy č. 1190900789 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na realizaci projektu Město Strakonice – výsadba a obnova
uličního stromořadí mezi městem Strakonice, IČO: 251 810, Velké náměstí 2, 386 21
Strakonice a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČO: 20729,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, ve výši 199 668 Kč.
II. Pověřuje
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy
6. 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.6/2021 ze
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 4. listopadu
2021 v kanceláři ředitele společnosti
Usnesení č. 2409/2021 (54/6)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis č.6/2021 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo
4. listopadu 2021 v kanceláři ředitele společnosti.
7. Odbor sociální
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká.
 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent
Usnesení č. 2410/2021 (54/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 30.000 Kč.
Žadatelem požadovanou dotaci ve výši 50.000 Kč nelze poskytnout v plné výši
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice
na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 30.000 Kč, v předloženém
znění
III. Pověřuje
starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova
349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 30.000 Kč
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Sociální automobil - firma Kompakt spol. s.r.o., Jiráskova 1424,
Poděbrady
Usnesení č. 2411/2021 (54/7)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s poskytnutím individuální dotace firmě Kompakt spol. s.r.o., Jiráskova 1424, 290 01
Poděbrady na vozidlo, které bude sloužit Dětskému centru Jihočeského kraje o.p.s.,
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice po dobu 4 let k přepravě dětí do škol, na zájmové
činnosti, výlety a také pro potřebu dětského centra, jelikož by se jednalo o zakázanou
veřejnou podporu.
II. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu reklamních prostor - Sociální automobil mezi městem
Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice a firmou Kompakt spol s.r.o. Jiráskova 1424, 290
01 Poděbrady za celkové nájemné ve výši 30.000 Kč, včetně DPH, po zapracování
úprav.
III. Souhlasí
s užitím znaku města Strakonice jako propagačního materiálu na reklamní ploše
sociálního automobilu pronajatého firmou Kompakt spol. s.r.o., Jiráskova 1424, 290 01
Poděbrady Dětskému centru Jihočeského kraje o.p.s., Radomyšlská 336, 386 29
Strakonice.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené Smlouvy o nájmu reklamních prostor - Sociální
automobil mezi městem Strakonice, Velké nám. 2, Strakonice a firmou Kompakt spol
s.r.o. Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady za celkové nájemné ve výši 30.000 Kč, včetně
DPH.
8. Útvar interního auditu
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Hůzlová.
 Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus
(dále jen „Smlouva“)
Usnesení č. 2412/2021 (54/8)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus,
platné od 12. 12. 2021 do 11. 6. 2022 v předloženém znění.
II. Pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky
JIKORD plus v předloženém znění.
9. Odbor finanční
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová.
 Rozpočtová opatření č. 98 - 107
Usnesení č. 2413/2021 (54/9)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
RO č. 98 ve výši 30.000,00 Kč
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Navýšení rozpočtu sociálního odboru na poskytnutí individuální dotace organizaci
Prevent 99 z.ú. na provoz sociální služby „Služby pro rodiny s dětmi PREVENT“ (viz.
materiál sociálního odboru č. 54/7). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky
minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

300 – 3541 – 5229
8115

RO č. 99 ve výši 30.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu sociálního odboru na úhradu nájmu reklamních prostor v projektu
„Sociální automobil“ (viz. materiál sociálního odboru č. 54/7). Rozpočtové opatření
bude kryto prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

300 – 4329 – 5164
8115

RO č. 100 ve výši 80.000,00 Kč
Navýšení prostředků na podporu městské hromadné dopravy ve Strakonicích v roce
2021. Důvodem je zvýšení přepravního výkonu pro rok 2021, který se skládá
z předpokládaných provozních nákladů a přiměřeného zisku (viz. usnesení RM
č. 1465/2021 ze dne 17.03.2021). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky
minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

600 – 2292 – 5193
8115

RO č. 101 ve výši 52.000,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěKS Strakonice na likvidaci
pojistných událostí (oprava čidla v letním kině, oprava střechy poničené větrem, opravy
po záplavách, oprava fasády poničené vandalismem). Rozpočtové opatření bude kryto
příjmy z pojistného plnění.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1078 – 3319 – 5331
3639 – 2322

RO č. 102 ve výši 9.200,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad,
Strakonice na likvidaci pojistné události (oprava vchodových dveří poničených
vandalismem). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1322 – 3113 – 5331
3639 – 2322

RO č. 103 ve výši 66.200,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Dukelská, Strakonice na
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likvidaci pojistných událostí (oprava vchodových dveří poničených vandalismem,
oprava výtahu, úklid a další práce po záplavách). Rozpočtové opatření bude kryto
příjmy z pojistného plnění.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1321 – 3113 – 5331
3639 – 2322

RO č. 104 ve výši 47.100,00 Kč
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Lidická, Strakonice na likvidaci
pojistné události (úklid po záplavách, pořízení skříně zničené při záplavě). Rozpočtové
opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

1312 – 3111 – 5331
3639 – 2322

RO č. 105 ve výši 10.187.000,00 Kč
Snížení dotace a výdajů na projekt „Modernizace a rozšíření varovného a informačního
systému města Strakonice“. Realizace akce se přesouvá do roku 2022, příjem dotace
a výdaje na realizaci budou součástí rozpočtu na rok 2022.
Rozpočtová skladba

výdaje
příjmy

406 – 3744 – 6122
402 – 0000 – 4216

ÚZ 15 974

RO č. 106
Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití na základě skutečné výše
uznatelných výdajů na projekty.
- 3.346,59 Kč – snížení dotace z JčK a výdajů na realizaci projektu „Obnova
kapličky sv. Petra na Podskalí“ (schválený rozpočet činí 46.000 Kč, skutečnost
42.653,41 Kč)
- 35.464,00 Kč – snížení průtokové dotace z JčK pro ZŠ Dukelská, Strakonice na
projekt „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, Dukelská 166“ (schválený
rozpočet 280.000 Kč, skutečnost 244.536 Kč)
Rozpočtová skladba
výdaje
717 – 3326 – 5171
ÚZ 457
příjmy
717 – 0000 – 4122
ÚZ 457
výdaje
1321 – 3113 – 6356
ÚZ 416
příjmy
1321 – 0000 – 4222
ÚZ 416
RO č. 107 ve výši 4.493,00 Kč
Snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice,
Dukelská 166 na spolufinancování projektu „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ
Strakonice, Dukelská 166“, a to na základě skutečných nákladů na realizaci projektu.
RM dne 30.6.2021 schválila příspěvek na spolufinancování ve výši 70.000 Kč, skutečná
výše investičních prostředků školy činila 65.507 Kč. O uvedenou částku bude sníženo
použití prostředků minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje

1321 – 3113 – 6351
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financování
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 ZŠ Dukelská – použití IF
Usnesení č. 2414/2021 (54/9)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s použitím investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Dukelská, Strakonice na
pořízení kamerového a přístupového systému, kterým budou doplněny vstupní dveře
k tělocvičnám, a to ve výši 185.000 Kč. Dveře byly pořízeny v rámci realizace projektu
„Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, Dukelská 166“.
10. Technické služby Strakonice s.r.o.
 Žádost o trvalé připojení elektřiny z hladiny nízkého napětí na adrese
Obránců míru 1253, Strakonice, č.b. 16 – byt je v majetku města
Strakonice
Usnesení č. 2415/2021 (54/10)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s podáním žádosti na EG.D člena skupiny E.ON distribuce a uzavření smlouvy na trvalé
připojení el. o příkonu 20A z důvodu pronájmu bytu na adrese Obránců míru 1256,
Strakonice.
Příkon je zde garantovaný, nebude se hradit žádný poplatek.
II. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy o připojení k distribuční soustavě.
11. Městský ústav sociálních služeb Strakonice
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka pračky pro MěÚSS
Strakonice 2021“
Usnesení č. 2416/2021 (54/11)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (1 ks
vysokootáčkové pračky, předpokládaná hodnota 350.000,-- Kč bez DPH) na akci
„Dodávka pračky pro MěÚSS Strakonice 2021“.
II. Souhlasí
s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Dodávka pračky pro MěÚSS Strakonice 2021“.
III. Souhlasí
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Dodávka pračky pro MěÚSS Strakonice 2021“ těmto firmám:
1.
Alliance Laundry CE s.r.o.
IČO 29451914, se sídlem Místecká 1115, 742 58 Příbor
2.
EKOFROST s. r. o.
IČO 04557531, se sídlem Dolní Novosadská 78/43, 779 00 Olomouc
3.
KVL GROUP s. r. o.
IČO 08431965, se sídlem Kpt. Jaroše 110, 339 01 Klatovy
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IV. Souhlasí
se složením hodnotící komise:
členové hodnotící komise:
1. Ing. Rudolf Oberfalcer
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX
náhradníci členů hodnotící komise:
1. Mgr. Břetislav Hrdlička
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX
V. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné
zakázky.

Jednání rady města ukončil starosta v 16,35 hodin.

Datum pořízení zápisu: 24.11.2021
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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