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Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů 

upravujících ochranu osobních údajů 
 

      Z á p i s 
z 55. schůze Rady města Strakonice 

konané 1. prosince 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. 2417/2021 – 2433/2021 

2. Odbor finanční 
 Rozpočtová opatření č. 108 – 110 

                                               Usnesení č. 2434/2021 

 RO č. 111, ZŠ Dukelská – návratná finanční výpomoc - NFV (IROP) 
                                             Usnesení č. 2435/2021 

 RO č. 112, ZŠ Dukelská – návratná finanční výpomoc – NFV (SFŽP) 
                                             Usnesení č. 2436/2021 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2022  
                                            Usnesení č. 2437/2021 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2023 – 
2024 
                                            Usnesení č. 2438/2021 

 Finanční výbor – Zápis č. 3/2021 ze dne 08.11.2021 
                                             Usnesení č. 2439/2021 

 Rozpočtová opatření č. 113 – 116 
                                             Usnesení č. 2440/2021 

 ZŠ Dukelská – odvod z IF, RO č. 117 - 118 
                                                    Usnesení č. 2441/2021 

 STARZ – přesun účelových prostředků do provozu, RO č. 119 a 120 
 

                                             Usnesení č. 2442/2021 
3. Odbor školství 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 
                                             Usnesení č. 2443/2021 

 GPS systém pro určení polohy a sběr dat 
                                             Usnesení č. 2444/2021 

 Prodloužení technické podpory pro zálohovací software IBM Spectrum Protect 
(TSM) 

                                                     Usnesení č. 2445/2021 
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 Smlouva o poskytování služeb – internet, IP telefonie, antispam, antivir 
                                             Usnesení č. 2446/2021 

 Individuální dotace – Česká tábornická unie – TK Podskalí Strakonice, p. s. 
                                             Usnesení č. 2447/2021 

 Záštita starosty města Strakonice – Aeroklub Strakonice, z. s. 
                                             Usnesení č. 2448/2021 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-140 a dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-141 – Tělovýchovná jednota Fezko 
Strakonice, z. s. 
                                                  Usnesení č. 2449/2021 

 Uzavření dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021-
135 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-134 – Kanoistický 
klub Otava Strakonice z. s. 
                                            Usnesení č. 2450/2021 

4. Odbor vnitřních věcí 
 Objednávky za srpen, září a říjen 2021 

                                             Usnesení č. 2451/2021 
5. Odbor rozvoje 

 Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného okruhu NS Švandy 
dudáka – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 
města Strakonice   
                                             Usnesení č. 2452/2021 

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Cena vodného a stočného na rok 2022, výše nájemného z vodohospodářské 
infrastruktury za rok 2022 
                                             Usnesení č. 2453/2021 

7. Tajemnice 
 Směrnice ke strategii města Strakonice v oblasti ochrany oznamovatelů dle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 
                                             Usnesení č. 2454/2021 

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města Strakonice 
Mgr. Marií Žilákovou 
                                             Usnesení č. 2455/2021 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. pololetí 
roku 2021 

                                                        Usnesení č. 2456/2021 

8. Odbor dopravy 
 Zápis z 10. jednání dopravní komise Města Strakonice ze dne 23.11.2021 

                                             Usnesení č. 2457/2021 
 Zóna 30 - ulice Luční a Holečkova 

                                             Usnesení č. 2458/2021 
9. Starosta 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy – úsekové měření rychlosti v obci Malenice, 
část obce Zlešice, v k. ú. Malenice 
                                        Odloženo 

10. Městské kulturní středisko Strakonice 
 Přímý nákup materiálu na lavičkové sezení v letním kině Strakonice 

                                             Usnesení č. 2459/2021 
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55. 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. 
 
1. Majetkový odbor   

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Žádost spol. HRDLIČKA OILS  s. r. o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 
772, Strakonice –  snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů 
v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 
Usnesení č. 2417/2021 (55/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě  č. 07-376 ze dne 
30.07.2007 uzavřené mezi městem Strakonice a spol. HRDLIČKA OILS s. r. o., se 
sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice, jehož předmětem bude snížení 
nájemného z nebytových prostorů v objektu č. p. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve 
Strakonicích na pozemku p. č. st. 800/2 v k. ú. Strakonice, nájemci  
spol. HRDLIČKA OILS s. r. o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice,  na 
dobu  1 roku (duben  2022 – až březen  2023),  a  sice o 20 % z ročního nájemného, 
tzn. 159.602 Kč + DPH. 
 

2) DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. - žádost o 
ukončení nájemní smlouvy 2019-00353 uzavřené dne 24.10.2019 
s městem Strakonice 
Usnesení č. 2418/2021 (55/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2019-00353 uzavřené dne 24.10.2019  mezi městem 
Strakonice a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., se sídlem Podskalská 
324, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem hradního sklípku,  tj. nebytové 
jednotky číslo  50/1 vymezené v budově č. p. 50, Zámek ve  Strakonicích II, postavené 
na parc. č. st. ¼  v  kat. území  Nové Strakonice,  obec  a okres Strakonice, včetně 
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku + movitý majetek, 
nacházející se v uvedených prostorech. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke 
dni 31.01.2022. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 

III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1 
vymezené v budově č. p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. 1/4 
v  kat. území  Nové Strakonice,  obec  a okres Strakonice, včetně spoluvlastnických 
podílů na společných částech budovy a pozemku o velikosti 324/1343.  
Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání: 
- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC,  to 
vše v 1. nadzemním podlaží  o celkové výměře 164,19 m2.  
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- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC, to vše v 1. podzemním podlaží o celkové 
výměře 144,41 m2.  
 

3) Žádost spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., IČ  260 68 
273, se sídlem Podskalská 324, Strakonice a podnájemce NP o snížení 
nájemného 
Usnesení č. 2419/2021 (55/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku na snížení  nájemného za následující nebytové prostory dle níže 
uvedené nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem Strakonice a spol. Dudák – 
Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., se sídlem Podskalská 324, Strakonice, a to na 
období od 01.10.2021 do 31.01.2022, z důvodu provádění stavebních úprav v objektu, 
v němž se nacházejí pronajaté prostory, a to ve výši 100% z nájemného za uvedené 
období: od 01.10.2021 do 31.01.2022. 
- 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). 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

4) Žádost o odpuštění smluvní pokuty v souvislosti s prodlením  stavby:  
„ZŠ Poděbradova , WC  dívky 2. a 3. N.P. „ 
Usnesení č. 2420/2021 (55/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s odpuštěním  smluvní pokuty zhotoviteli  stavby „ZŠ Poděbradova, WC  dívky 2. a 3. 
N.P.“, a to společnosti  PV  STAV eu s.r.o.  se  sídlem Menšíkova 1155 Prachatice v 
souvislosti s prodlením dokončení  stavby.  

 

1) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Usnesení č. 2421/2021 (55/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
revokovat usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 436/ZM/2021 ze dne 
15.09.2021. Důvodem je, že žadatel není totožný s vlastníkem předmětných 
inženýrských sítí a to, že rekonstruovaná komunikace na pozemcích vše v k. ú. 
Dražejov u Strakonic je ve vlastnictví města Strakonice a z toho důvodu nemůže být 
předmětem výkupu. Z tohoto důvodu bude v roce 2022 předložen zastupitelstvu města 
návrh řešení v podobě dohody mezi stavebníkem a městem Strakonice o finanční 
spoluúčasti města na rekonstrukci předmětné komunikace ve výši 25% celkových 
vynaložených finančních nákladů. 
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II. Doporučuje ZM 
souhlasit v souvislosti s vybudováním prodloužení vodovodního řadu na pozemcích vše 
v k. ú. Dražejov u Strakonic a vybudováním prodloužení 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 panem XX, s předmětem koupě 
vodovodního řadu dle projektové dokumentace „Dražejov – prodloužení vodovodu a 
kanalizace v k. ú. Dražejov u Strakonic“ a kanalizačního řadu dle projektové 
dokumentace „Prodloužení kanalizace na p. č. v k. ú. Dražejov u Strakonic, tzn. 
vodovodní řad z trubek PE HD 90 x 5,4 mm, PN 10, v délce 92 m a kanalizační řad 
z trubek PVC – U KG, DN 250, SN 8, v délce 122,95 m. Kupní cena je stanovena ve 
výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby 
stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 266.412 Kč včetně DPH. 
III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětných smluv. 
 

2) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů 
Usnesení č. 2422/2021 (55/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na změnu smlouvy o smlouvě budoucí č. 2021-00265 
uzavřenou mezi městem Strakonice jako budoucím prodávajícím a společností Znakon 
Reality s.r.o., IČ 047 47 445, se sídlem č. p. 44, 386 01 Sousedovice, jako budoucím 
kupujícím, týkající se převodu vlastnického práva k pozemkům na Jezárkách, 
konkrétně pozemku p. č. 1371/122 o výměře 4973 m2, pozemku p. č. 1371/124 o 
výměře 1253 m2 a pozemku p. č. 1385/2 o výměře 564 m2, tak jak jsou vymezeny GP 
č. 3836-182556/2018, vše v kat. území Strakonice. Změna smlouvy bude spočívat 
v ujednání, že město Strakonice nebude uplatňovat předkupní právo (vzdává se 
předkupního práva) na polovinu pozemků v případě, že se bude jednat o převod na 
společnost Bydlení Strakonice s.r.o., IČ 11964332, se sídlem Lannova tř. 1893/32a, 
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice. 

 

3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 2423/2021 (55/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000 Kč: 
Základní škola Povážská Strakonice 
DDHM 

- keramická tabule vč. stojanu – pořizovací cena 20.716,50 Kč, r. poř. 2004 

- keramická tabule vč. stojanu K200/10 – pořizovací cena 20.716,50 Kč, r. poř. 

2004 

- keramická tabule TRIPTICH K200/100 – pořizovací cena 20.716,50 Kč, r. poř. 

2004 

DHM 
- Sestava interaktivní tabule ACTIV board s příslušenstvím – pořizovací cena 

144.627 Kč, r. poř. 2008, skládající se  z následujících částí: interaktivní tabule 
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ACTIV board 78, Software ACTIV studio 3, dataprojektor HITACHI ED – 30x, 

stropní držák projektoru, rozbočovač k PC, reproduktory Genius SW-HF, PC 

sestava vč. monitoru (bez oper. Systému), ACTIV tablet, ACTIV wand 

(ukazovátko), ACTIV pen (náhradní pero). 

MěÚSS Strakonice  
Domov pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice 

- chladící stůl nerez – pořizovací cena 61.805,20 Kč, převod z PS v r.  2004 

Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice 
- chladnička Liebher – pořizovací cena 28.261,20 Kč, r. poř. 2006 

- zažehlovací stroj ECONOMY – pořizovací cena 65.245,50 Kč, r. poř. 2005 

Majetkový odbor – org. 213 
- el.  konvektomat  6x GN 2/3 – pořizovací cena 148.051 Kč, r. poř. 2020 

Městská policie Strakonice 
- Škoda FABIA COMBI Amb. 1,2 2C0 6362 – pořizovací cena 309.200 Kč, r. poř. 

2005.    
II. Doporučuje ZM 
souhlasit s tím, aby při vyřazování vozidla  Škoda FABIA COMBI Amb. 1,2 2C0 6362 
z Městské policie Strakonice bylo  postupováno v souladu s platnou Směrnicí o 
hospodaření s majetkem města Strakonice a Městské policie Strakonice, tzn. že bude 
uvedené vozidla nabídnuto k odprodeji na www.stránkách města Strakonice, a to za 
minimální prodejní cenu 8.000 Kč. Návrh na uzavření kupní smlouvy s žadatelem o 
odkoupení vozidla  bude předložen k projednání Radě města Strakonice. V případě, že 
se přihlásí více žadatelů, budou žadatelům rozeslány dotazníky a Radě města 
Strakonice bude předložen návrh na uzavření kupní smlouvy s žadatelem s nejvyšší 
cenovou nabídkou uvedenou v dotazníku.  
 

4) Předání majetku do správy příspěvkové organizace STARZ Strakonice 
Usnesení č. 2424/2021 (55/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předáním níže uvedeného majetku, který byl pořízen  městem Strakonice  
pro zajištění bezbariérového přístupu do budovy Lidická č. p.  193 ve Strakonicích, a 
to v době zřízení Očkovacího centra Strakonice v uvedené budově: 
- nájezdová rampa -  poř. cena 33.275 Kč, pořízena v únoru 2021, dodavatelem pro 
město byla spol. Technické služby Strakonice, s. r. o., se sídlem Raisova 274, 
Strakonice, která zajistila rampu dodavatelsky přes spol.   ELKOST PLUS Strakonice, s. 
r. o., se sídlem Havlíčkova 1289, Strakonice. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, který má ve výpůjčce  příspěvková organizace 
STARZ Strakonice, je nutno  uvedený majetek předat do správy organizace STARZ 
Strakonice.  
 

5) Předání majetku do správy příspěvkové organizace ZŠ Strakonice, 
Dukelská 166 
Usnesení č. 2425/2021 (55/1a)  
Rada města po projednání 
  

http://www.stránkách/
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I. Doporučuje ZM  
souhlasit s předáním níže uvedeného majetku, který byl pořízen  městem Strakonice 
do areálu ZŠ Dukelská Strakonice:  
- pískoviště 3x3 m, výška 35 cm – pořizovací cena 14.500 Kč, pořízeno v únoru 2021, 
pískoviště je umístěno v areálu ZŠ Dukelská Strakonice, který má ve výpůjčce  
příspěvková organizace ZŠ Dukelská Strakonice, z toho důvodu je předáváno do správy 
této organizace.  

 

6) Nabídka pozemku a podílu 1/13 vše  v k. ú. Nové Strakonice v souladu 
s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 2426/2021 (55/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky prodeje pozemku o výměře 100 m2 a podílu o velikosti 
1/13 k pozemku o výměře 135 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice od pana XX, a to z titulu 
předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

 

7) Nabídka pozemku a podílu 1/10 vše  v k. ú. Nové Strakonice v souladu 
s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Usnesení č. 2427/2021 (55/1a)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s nevyužitím nabídky prodeje pozemku o výměře 107 m2 a podílu o velikosti 
1/10 k pozemku o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nové Strakonice od paní XX, a to z titulu 
předkupního práva, zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování  
a stavebním řádu, v platném znění. 

 

1) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Opěrná stěna, 
Modlešovice čp. 2“ – dodatek č. 1 
Usnesení č. 2428/2021 (55/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Opěrná 
stěna, Modlešovice čp. 2“ mezi městem Strakonice a zhotovitelem XX, přičemž 
předmětem tohoto dodatku bude následující. 
Navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny:  
01) nahrazení zásypu za opěrnou zdí (ze strany komunikace) mezerovitým betonem, z 
důvodu zamezení vlivu stavby (otřesů) na sousední nemovitost a  
02) navýšení množství odvezené suti dle skutečnosti, (ZL 1) o částku + 268.016,84 Kč, 
přičemž přípočty z toho činí 342.661,59 Kč bez DPH a odpočty činí -74.644,75 Kč bez 
DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
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2) Areál Panská zahrada a okolí 
Usnesení č. 2429/2021 (55/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přímým zadáním zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace 
pro územní a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti (zajištění pravomocného 
stavebního povolení), na stavbu „Areál Panská zahrada“ společnosti Ateliér Unipark 
s.r.o., IČ 1081460, se sídlem Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, za celkovou cenu 
1.995.000,- Kč bez DPH. Termín plnění, odevzdání projektové dokumentace a podání 
žádosti o stavebního povolení, je stanoveno do 25.4.2022. Projekt bude zahrnovat 
řešení celé lokality pro volnočasové aktivity, viz přiložená vizualizace, zejména zde 
budou balanční prvky, herní prvky, dětské hřiště, lanové překážky, odpočinková zóna, 
molo, vodní prvky. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o dílo, tak jak je 
přiložena k tomuto materiálu.  

II. Pověřuje 
místostarostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo.  
 

3) Hober s.r.o. Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00 – uzavření 
dodatku k NS 
Usnesení č. 2430/2021 (55/1b)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2015-118, jež je uzavřena se společností 
Hober s.r.o. Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00. Předmětem dodatku 
bude odpuštění nájemného, a to od 1. ledna 2022 z toho důvodu, že předmět nájmu 
nebude možné ke sjednanému účelu využívat, protože bude probíhat rekonstrukce 
přilehlé nemovitosti. Následné opětovné užívání předmětu nájmu bude pronajímateli 
nahlášeno s časovým předstihem (cca 14 dnů před zahájením užívání pozemku). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 

1) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2431/2021 (55/1c)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku o velikosti cca 190 m2, v katastrálním 
území Strakonice, kdy přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického 
plánu při jeho zaměření a za účasti pracovníků majetkového odboru.  
 

2) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2432/2021 (55/1c)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku o velikosti cca 150 m2, v katastrálním 
území Strakonice, kdy přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického 
plánu při jeho zaměření a za účasti pracovníků majetkového odboru.  
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3) Územní energetická koncepce města Strakonice 
Usnesení č. 2433/2021 (55/1c)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s „Územní energetickou koncepcí města Strakonice“ podle § 4 zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení 
vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, 
kterou zpracovala univerzita České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad (viz příloha č. 3 
materiálu 55/1c). 
 

2. Odbor finanční 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 108 - 110 
Usnesení č. 2434/2021 (55/2)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
RO  č. 108  ve výši  21.500,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Šumavská, Strakonice na 
likvidaci pojistné události (úklid, dezinfekce a další práce po záplavách). Rozpočtové 
opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba výdaje  1310 – 3111 – 5331  
 příjmy 3639 – 2322  

 

RO  č. 109  ve výši  150.000,00 Kč 
Navýšení finančních prostředků majetkového odboru na akci „Kontejnerové stání IV. 
Nábřežní“. V rozpočtu města je schválena částka 2.500.000 Kč. Na základě víceprací 
(dodatečné ocenění opěrné zdi a s tím související další výdajové položky - schváleno 
RM dne 03.11.2021, usnesením č. 2292/2021) došlo k navýšení celkové ceny díla. 
Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu 
zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků. 

Rozpočtová skladba výdaje  732 – 3723 – 6121  
 příjmy xxxx – 3xxx – 2229  

 

II. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 110  ve výši  30.000.000,00 Kč 
Zvýšení daňových příjmů města (zejména výnos z DPH a DPPO) na základě skutečného 
výběru sdílených daní v roce 2021. O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků 
minulých let. 

Rozpočtová skladba příjmy  xxxx – 0000 – 1xxx  
 financování 8115  
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 Rozpočtové opatření č. 111, ZŠ Dukelská – NFV (IROP) 
Usnesení č. 2435/2021 (55/2)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 111  ve výši  2.000.000,00 Kč 
Poskytnutí finančních prostředků formou návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na předfinancování a spolufinancování 
projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská 
II“ z IROP ve výši způsobilých výdajů na projekt. Výše předpokládané dotace dle 
Rozhodnutí činí 1.899.949,65 Kč (z toho investice 607.043,35 Kč, neinvestice 
1.292.906,30 Kč), spolufinancování z prostředků příspěvkové organizace 
100.050,35 Kč (z toho investice 31.949,65 Kč, neinvestice 68.100,70 Kč). Rozpočtové 
opatření bude kryto přesunem z prostředků odboru rozvoje určených na 
předfinacování projektů mateřských a základních škol.  

Rozpočtová skladba výdaje 1321 – 3113 – 5651 +1.361.007  
 výdaje 1321 – 3113 – 6451 +   638.993 
 výdaje 297 – 3113 – 5901 - 2.000.000 

 
II. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola 
Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838 na předfinancování a spolufinancování 
projektu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská 
II“ z IROP ve výši 2.000.000,00 Kč. 
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 
Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská 166, 
IČO 47255838, se sídlem Strakonice, Dukelská 166 jako příjemcem v předloženém 
znění. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, 
Dukelská jako příjemcem.  
 

 Rozpočtové opatření č. 112, ZŠ Dukelská – NFV (SFŽP) 
Usnesení č. 2436/2021 (55/2)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 112  ve výši  392.000,00 Kč 
Poskytnutí finančních prostředků formou návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská na předfinancování a spolufinancování 
projektu „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“ ze SFŽP ČR ve výši způsobilých výdajů na 
projekt. Výše předpokládané dotace dle Rozhodnutí činí 332.835,34 Kč (z toho 
investice cca 42.500,00 Kč, neinvestice cca 290.335,34 Kč), spolufinancování 
z prostředků příspěvkové organizace 59.164,66 Kč (z toho investice 7.500,00 Kč, 
neinvestice 51.664,66 Kč). Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z prostředků 
odboru rozvoje určených na předfinacování projektů mateřských a základních škol.  

Rozpočtová skladba výdaje 1321 – 3113 – 5651 +  342.000  
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 výdaje 1321 – 3113 – 6451 +   50.000 
 výdaje 297 – 3113 – 5901 -   392.000 

 
II. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola 
Strakonice, Dukelská 166, IČO 47255838 na předfinancování a spolufinancování 
projektu „Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská“ ze SFŽP ve výši 392.000,00 Kč. 
III. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 
Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, Dukelská 166, 
IČO 47255838, se sídlem Strakonice, Dukelská 166 jako příjemcem v předloženém 
znění. 
IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a Základní školou Strakonice, 
Dukelská jako příjemcem.  

 

 Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2022  
Usnesení č. 2437/2021 (55/2)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2022 
Příjmy       562 700 000 Kč 
Výdaje      650 900 000 Kč 
Saldo příjmů a výdajů           -  88 200 000 Kč 
 
Splátky úvěrů                      -  19 755 000 Kč 
Použití prostředků minulých let  107 955 000 Kč 
Financování celkem             88 200 000 Kč 
 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 
2023 - 2024  

Usnesení č. 2438/2021 (55/2)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na roky 
2023 – 2024.  
 

 Finanční výbor – Zápis č. 3/2021 ze dne 08.11.2021  
Usnesení č. 2439/2021 (55/2)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 3/2021 ze dne 08.11.2021. 
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 Rozpočtová opatření č. 113 - 116 
Usnesení č. 2440/2021 (55/2a)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
RO  č. 113  ve výši  4.218.000,00 Kč 
Investiční účelová dotace na akci „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – 
kulturní dům, Strakonice“. Realizace projektu byla dokončena v roce 2021, rozpočet 
výdajů města plně kryje výdaje na akci, o uvedenou částku bude sníženo použití 
prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba příjmy 737 – 0000 – 4213   ÚZ 91 628 
 financování 8115  

 

RO  č. 114  ve výši  846.240,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace z MŠMT (zálohová platba) pro příspěvkovou 
organizaci Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 na realizaci projektu v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podíl SR – 15 %, podíl 
ESF 85 %. 

Rozpočtová skladba výdaje 1312 – 3111 – 5336   ÚZ 33 063  
 příjmy 1312 – 0000 – 4116   ÚZ 33 063 

 
RO  č. 115  ve výši  249.600,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola F. L. Čelakovského 
Strakonice na likvidaci pojistných událostí (při záplavách došlo k poškození zdiva, 
omítek a vybavení v budově ul. Chelčického, dále došlo k havárii topení v kanceláři 
školní jídelny ul. Jezerní). 

Rozpočtová skladba výdaje  1320 – 3113 – 5331  
 příjmy 3639 – 2322  

 
RO  č. 116  ve výši  135.702,00 Kč 
Neinvestiční účelová dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 
2021, a to na pokrytí výdajů za odbornou přípravu, za uskutečněné zásahy jednotky 
SDH mimo územní obvod, a dále na vybavení a opravy.  

Rozpočtová skladba výdaje  405 – 5512 – 5xxx    ÚZ 14 004 
 příjmy 405 – 0000 – 4116     ÚZ 14 004 

 
 

 ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – odvod z IF, RO č. 117 a 118 
Usnesení č. 2441/2021 (55/2a)  
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Strakonice, 
Dukelská 166 v roce 2021 ve výši 216.000,00 Kč. Finanční prostředky byly organizaci 
poskytnuty v roce 2020 (usnesení č. 255/ZM/2020 ze dne 16.12.2020) na 
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předfinancování projektu „Zvyšování kvality zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, 
Dukelská“. 

II. Schvaluje 
RO  č. 117  ve výši  227.815,95 Kč 
Poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, 
Dukelská 166 ve výši investiční dotace na realizaci projektu Zvyšování kvality 
zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, Dukelská“. Rozpočtové opatření bude částečně 
kryto odvodem z investičního fondu organizace (216.000,00 Kč), částečně z vratek 
příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných 
účelových prostředků (11.815,95 Kč) 

Rozpočtová skladba výdaje  1321 – 3113 – 6356    ÚZ  17 969 
 příjmy 1321 – 3113 – 2122  
 příjmy xxxx – 3xxx – 2229  

 

RO  č. 118  ve výši  152.184,04 Kč 
Poskytnutí neinvestičního transferu příspěvkové organizaci Základní škola Strakonice, 
Dukelská 166 ve výši neinvestiční části dotace na realizaci projektu Zvyšování kvality 
zájmového vzdělávání v ZŠ Strakonice, Dukelská“. Rozpočtové opatření bude kryto 
přesunem z položky neinvestiční příspěvek zřizovatele. 

Rozpočtová skladba výdaje  1321 – 3113 – 5331 - 
 výdaje 1321 – 3113 – 5336    ÚZ  17 016         + 

 
 

 STARZ – přesun účelových prostředků do provozu, RO č. 119 a 120 
Usnesení č. 2442/2021 (55/2a)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se snížením účelových prostředků příspěvkové organizace STARZ Strakonice určených 
na úhradu energií (elektrická energie, teplo, voda) o částku 600.000 Kč  a s použitím 
těchto prostředků na úhradu nákladů spojených s provozem organizace. V souvislosti 
s uzavřením plaveckého stadionu z důvodu opravy střechy došlo k úspoře nákladů za 
energie, ale současně se snížily plánované tržby organizace. 

II. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 119  ve výši  1.000.000,00 Kč 
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice, a to na 
úhradu výpadku tržeb z důvodu uzavření sportovišť v důsledku opatření v souvislosti 
s covid-19. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami sportovních klubů z poskytnutých 
dotací na podporu nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež 
- spravovaných STARZem Strakonice v roce 2020.  

Rozpočtová skladba výdaje  1083 – 3412 – 5331 + 
 výdaje  213 – 3429 – 5222 - 

 
RO  č. 120  ve výši  800.000,00 Kč 
Snížení příspěvku na investice příspěvkové organizaci STARZ Strakonice. Plánované 
osvětlení fotbalového stadionu Na Křemelce nebude v roce 2021 realizováno. 
O uvedenou částku bude sníženo použití prostředků minulých let.  
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Rozpočtová skladba výdaje  1083 – 3412 – 6351  
 financování 8115  

3. Odbor školství 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Bc. Dubová, Ing. Sýkora. 

 Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu 
tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 

Usnesení č. 2443/2021 (55/3)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022. 
II. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice žadatelem, kterému byla poskytnuta dotace, dle 
konkrétního opatření Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, 
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022.     
III. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sport a volnočasové aktivity města Strakonice ze dne 25. 
10. 2021. 
 

 GPS systém pro určení polohy a sběr dat 
Usnesení č. 2444/2021 (55/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s objednávkou „GPS systému Trimble Geo 7X, decimetrová verze, včetně zaškolení 

mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a firmou Geotronics 

Praha, s.r.o. Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4 za částku 184 041 Kč včetně DPH. 
 

 Prodloužení technické podpory pro zálohovací software IBM 
Spectrum Protect (TSM) 

Usnesení č. 2445/2021 (55/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s objednávkou „prodloužení maintenance pro zálohovací SW IBM pro další rok  - IBM 

Spectrum Protect 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & 

SupportRenewal (868unit) mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 

Strakonice a firmou Datron a.s., Vachkova 3008, Česká Lípa, 470 01 za částku 

235 797,54 Kč včetně DPH. 
 

 Smlouva o poskytování služeb – internet, IP telefonie, antispam, 
antivir  

Usnesení č. 2446/2021 (55/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy „o poskytování Služeb“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 

2, 386 01 Strakonice a firmou Ipex a.s., Rodáčova 1095/77, 130 00 Praha za částku 

17 242,25 Kč včetně DPH měsíčně. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Individuální dotace – Česká tábornická unie – TK Podskalí 
Strakonice, p. s. 

Usnesení č. 2447/2021 (55/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace České tábornické unii – TK Podskalí Strakonice, p. 
s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČO 69567441 na pořízení nerezových dřezů do 
táborové kuchyně v tábořišti v Kadově u Blatné v roce 2021 ve výši 10 000 Kč. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Záštita starosty města Strakonice – Aeroklub Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 2448/2021 (55/3a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice Aeroklubu Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 
386 01 Strakonice, IČO 00475645 u příležitosti 37. Mistrovství světa a 11. Mistrovství 
světa juniorů v klasických parašutických disciplínách ve dnech 16.-24.07.2022 ve 
Strakonicích. 
 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-140 a dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-141 – Tělovýchovná 
jednota Fezko Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 2449/2021 (55/3a)  
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-140 
uzavřené dne 5. 5. 2021 mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož 
předmětem je snížení výše poskytnuté dotace o částku 322 000 Kč na 724 000 Kč.  

II. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-141 
uzavřené dne 5. 5. 2021 mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou Fezko 
Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088, jehož 
předmětem je zvýšení výše poskytnuté dotace o částku 322 000 Kč na 422 000 Kč.  

III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných dodatků.  
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 Uzavření dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 2021-135 a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-
134 – Kanoistický klub Otava Strakonice z. s. 

Usnesení č. 2450/2021 (55/3a)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021-135 ze 
dne 5. 5. 2021 mezi městem Strakonice a Kanoistickým klubem Otava Strakonice z. s., 
Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152, při čemž poskytnutá dotace ve 
výši 38 400 Kč bude přeúčtována příjemci na opatření 3 (Podpora sportovní činnosti 
mládeže) a bude navýšena dotace poskytnutá na toto opatření v souladu se Smlouvou 
o poskytnutí dotace č. 2021-134.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.  

III. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021-134 
uzavřené dne 5. 5. 2021 mezi městem Strakonice a Kanoistickým klubem Otava 
Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152, jehož 
předmětem je zvýšení výše poskytnuté dotace o částku 38 400 Kč na 51 400 Kč.  

IV. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 

4. Odbor vnitřních věcí 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Bc. Mošovská. 

 Objednávky za srpen, září a říjen 2021 
Usnesení č. 2451/2021 (55/4)  
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru vnitřních věcí v období od 1.8.2021 do 31.10.2021 
HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno 

 
5. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Bc. Janochová. 

 Projekt "Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného 
okruhu NS Švandy dudáka" – podání žádosti o dotaci a 
spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 2452/2021 (55/5)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech pro podprogram Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu na projekt „Doprovodná infrastruktura a doplnění 
zábavně naučného okruhu NS Švandy dudáka".  

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s realizací a 
vyčleněním finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 
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2022 a 2023 na spolufinancování projektu „Doprovodná infrastruktura a doplnění 
zábavně naučného okruhu NS Švandy dudáka“. 
 
6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Cena vodného a stočného na rok 2022, výše nájemného 
z vodohospodářské infrastruktury za rok 2022 

Usnesení č. 2453/2021 (55/6)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
stanovit pro rok 2022  

 částka bez DPH částka včetně DPH 

cenu vodného 62,19 Kč/m3 68,41 Kč/m3 

cenu stočného 37,54 Kč/m3 41,29 Kč/m3 

cena celkem 99,73 Kč/m3 109,70 Kč/m3 

výši nájemného 46,000 mil. Kč 55,660 mil. Kč 

II. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dodatku č. 23 ke Smlouvě o pronájmu vodohospodářského 
majetku uzavřené dne 26.10.2005 mezi městem Strakonice a společností Technické 
služby Strakonice s. r. o., IČ 25156888, se sídlem Raisova 274, Strakonice, jehož 
předmětem bude stanovení vodného a stočného pro rok 2022 a stanovení výše 
nájemného pro rok 2022 (viz bod I.). 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

7. Tajemnice 

 Směrnice ke strategii města Strakonice v oblasti ochrany 
oznamovatelů dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2019/1937 ze dne 23. října 2019   

Usnesení č. 2454/2021 (55/7)  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
Směrnici ke strategii města Strakonice v oblasti ochrany oznamovatelů dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019. 

II. Ukládá  
všem zaměstnancům města Strakonice zařazeným do Městského úřadu Strakonice 
seznámit se se Směrnicí dle bodu I usnesení a tuto Směrnici dodržovat. 
 

 Uzavření dohody o provedení práce s členkou Zastupitelstva města 
Strakonice Mgr. Marií Žilákovou 

Usnesení č. 2455/2021 (55/7a)  
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením dohody o provedení práce mezi městem Strakonice a paní Mgr. 
Marií Žilákovou, členkou Zastupitelstva města Strakonice, jejímž předmětem bude 
zpracování zápisu do kroniky města Strakonice za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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při sjednaném rozsahu práce 180 hodin za odměnu ve výši 25 000 Kč. Dohoda bude 
uzavřena na období od 01.01.2022 do 30.11.2022. 
 

 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací za období II. 
pololetí roku 2021 

Usnesení č. 2456/2021 (55/7a)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, za úspěšné 
splnění mimořádných úkolů v období II. pololetí roku 2021 poskytnutí odměn ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice ve výši uvedené v materiálu, 
který je v písemné podobě uložen na úseku personalistiky a mezd MěÚ Strakonice. 
 
8. Odbor dopravy 

 Zápis z 10. jednání dopravní komise Města Strakonice ze dne 
23.11.2021  

Usnesení č. 2457/2021 (55/8)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 10. jednání  dopravní komise konané dne 23.11.2021. 
 

 Zóna 30 - ulice Luční a Holečkova 
Usnesení č. 2458/2021 (55/8)  
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
majetkovému odboru zadat projekt na zklidnění ulice Luční spočívající ve vybudování 
vyvýšených míst pro přecházení na začátku Luční ulice (od městské policie) a u 
polikliniky.  
 
9. Starosta 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy – úsekové měření rychlosti v obci 
Malenice, část obce Zlešice, v k. ú. Malenice 

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 
10. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Přímý nákup materiálu na lavičkové sezení v letním kině Strakonice 
Usnesení č. 2459/2021 (55/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s přímým nákupem materiálu (recyklovaných plastových lavičkových prken - Traplast) 
na lavičkové sezení v letním kině Strakonice v předpokládané ceně 457.462 Kč včetně 
DPH. 
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Jednání rady města ukončil starosta v 16,20 hodin.     

 
Datum pořízení zápisu: 01.12.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                      Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


