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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 57. schůze Rady města Strakonice 

konané 20. 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. Starosta 

 Udělení Ceny starosty města 
        Usnesení č. 2462/2021 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 
                      Usnesení č. 2463/2021 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
               Usnesení č. 2464/2021 – 2489/2021 

3. Odbor školství 
 Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 

Strakonice od 1. ledna 2022 
                      Usnesení č. 2490/2021 

 Záštita starosty města Strakonice – Events 4 you, z. s. 
                      Usnesení č. 2491/2021 

 Objednávky odboru školství za listopad 2021 
                   Usnesení č. 2492/2021 

 Směrnice pro autoprovoz Městského úřadu Strakonice 
                     Usnesení č. 2493/2021 

 Individuální dotace  
                     Usnesení č. 2494/2021 

 Charitativní projekt – Na kole dětem 2022 
                     Usnesení č. 2495/2021 

 Knížka Dudácké povídačky od Strakonic… – možnost odkoupení publikací  
                 Usnesení č. 2496/2021 

4. Odbor vnitřních věcí 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace (dále EPS) na 
pult centralizované ochrany (dále PCO) pomocí zařízení dálkového přenosu (dále 
ZDP) s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje pro objekt 
strakonického  
                      Usnesení č. 2497/2021 

 Objednávky za listopad 2021 (odbor vnitřních věcí – správní odd.)   
                      Usnesení č. 2498/2021 
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5. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 121 - 127 
                      Usnesení č. 2499/2021 

 Příspěvkové organizace – Návrh rozpočtů na rok 2022 
                      Usnesení č. 2500/2021 

 Příspěvkové organizace – Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 
2023 – 2024 
                      Usnesení č. 2501/2021 

 Příspěvkové organizace – odpisové plány na rok 2021  
                      Usnesení č. 2502/2021 

 Česká pošta, s. p. - Příkazní smlouva - SIPO 
                    Usnesení č. 2503/2021 

6. Tajemnice 

 Organizační změna struktury Městského úřadu Strakonice, stanovení celkového 
počtu zaměstnanců města Strakonice zařazených do Městského úřadu 
Strakonice 
                     Usnesení č. 2504/2021 

 Organizační řád Městského úřadu Strakonice 
                      Usnesení č. 2505/2021 

7. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Projekt „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – 2. 
část“ – podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním 
projektu 
                      Usnesení č. 2506/2021 

8. Odbor rozvoje 

 Projekt „Naučná stezka Švandy dudáka – obnova informačních panelů“ – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
                      Usnesení č. 2507/2021 

 Projekt „Záchrana a restaurování erbu na sýpce u strakonického hradu“ – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice 
                      Usnesení č. 2508/2021 

 Projekt „Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
                      Usnesení č. 2509/2021 

 Projekt „Pořízení nových plaveckých drah 50m bazénu, Strakonice“ – podání 
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 
                      Usnesení č. 2510/2021 

9. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

 Přijetí daru 
                      Usnesení č. 2511/2021 

10. Odbor životního prostředí 
 Objednávky OŽP za listopad 2021 

                      Usnesení č. 2512/2021 
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57. 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. Starosta 

 Udělení Ceny starosty města 
Usnesení č. 2462/2021 (57/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Ceny starosty města Strakonice básníku, strakonickému a šumavskému 
regionalistovi a vydavateli XX za celoživotní literární dílo, činnost v samizdatu a celkový 
přínos k rozvoji kultury a zachování regionálního dědictví. 
 

 Poskytnutí daru za účelem pomoci osobám v tíživé životní situaci 
Usnesení č. 2463/2021 (57/4)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí   
s uzavřením darovací smlouvy s jednou osobou (žadatel A2) v tíživé životní situaci, 
jehož identifikační údaje nejsou s ohledem na zpracování citlivých osobních údajů 
výslovně uvedeny v tomto usnesení a jsou uloženy na sekretariátu starosty města 
Strakonice, přičemž předmětem daru je v jednom případě poskytnutí finanční částky 
ve výši 12.500 Kč. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené darovací smlouvy. 
 
2. Majetkový odbor 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Šamanková. 

1) Zimní stadion Strakonice – zakrytí venkovních schodišť  
Usnesení č. 2464/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s oslovením pouze firmy PROTOM s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČO: 
43841252, k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace včetně 
inženýrské činnosti, zajištění stavebního povolení a poté realizaci díla „Zakrytí 
venkovních schodiště ZS Strakonice“ a to z toho důvodu, že společnost má znalosti a 
dlouhodobé zkušenosti s navrhováním a realizací obdobných staveb a disponuje 
příslušnou technikou. 

II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Strakonice a firmou PROTOM s.r.o., Písecká 
290, 386 01 Strakonice, IČ 43841252 za účelem vypracování projektové dokumentace 
včetně inženýrské činnosti, zajištění stavebního povolení a poté realizaci díla „Zakrytí 
venkovních schodiště ZS Strakonice“ za cenu 1.600.000 Kč bez DPH, tj. 1.936.000 Kč 
s DPH, termín zahájení leden 2022 a termín dokončení červenec 2022. Dílo bude 
respektovat podmínky stanovené v Požárně bezpečnostním řešení stavby, dodatek č. 
2, zpracované Ing. XX v 03/2020. 
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III. Pověřuje 
starostu města  podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Ostrov – přímé zadání autorského dozoru projektanta 
Usnesení č. 2465/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s oslovením pouze firmy SLADKÝ&PARTNERS s.r.o., Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, 
IČ 274 39 500, a sice na provádění autorského dozoru projektanta na akci „1.etapa 
rekonstrukce objektu bývalého Fezka čp. 1415“, a to z toho důvodu, že v minulosti 
zpracovala architektonickou studii na využití tohoto objektu a následně vypracovala 
projekt na provedení rekonstrukce předmětného objektu za cenu 249.000 Kč bez DPH, 
tj. 301.290 K4 s DPH. Termín plnění je 7 měsíců od předání staveniště. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi městem Strakonice a firmou SLADKÝ&PARTNERS s.r.o., 
Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, IČ 274 39 500 na provádění autorského dozoru 
projektanta za cenu 249.000 Kč bez DPH, tj. 301.290 Kč s DPH. Termín plnění je 7 
měsíců od předání staveniště. 
III. Pověřuje 
starostu města  podpisem předmětné smlouvy. 
 

3) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou: „11010-101809 0134/21 ČSOB Lidická Strakonice_OK“  
Žadatel: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
Usnesení č. 2466/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností CETIN a. s., 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, pro uložení podzemního komunikačního 
vedení a zařízení veřejné komunikační sítě do pozemku v majetku města Strakonice p. 
č. 595/1 v k. ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou „11010-101809 0134/21 ČSOB 
Lidická Strakonice_OK“, za částku 10.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena 
platná sazba DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s akcí „Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace 
Barvínkov, Strakonice“ 
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák 
Strakonice 
Usnesení č. 2467/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
2020-00123 ze dne 03.03.2020, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice, 
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Čelakovského 182, 386 01 Strakonice a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 – Žižkov, jehož předmětem bude: 
- doplnění smluvního vztahu o Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 
Blaťák Strakonice jako investora stavby „Prodloužení vodovodu a dešťová kanalizace, 
Barvínkov, Strakonice“. 
- vzhledem ke změně trasy vodovodu PE 100 dochází ke změně přílohy ke smlouvě č. 
1 Zákres věcného břemene. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením předmětného dodatku č. 1. 
 

5) Žádost o povolení k připojení pozemku p. č. st. 1048/12 v k. ú. 
Strakonice na pozemní komunikaci v majetku města na pozemcích p. č. 
794/1 a p. č. 794/4, vše v k. ú. Strakonice. 
Žadatel: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. 
s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 
Usnesení č. 2468/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s připojením nemovitosti na pozemku p. č. st. 1048/12 v k. ú. Strakonice, na místní 
komunikaci v majetku města Strakonice na pozemcích p. č. 794/1 a p. č. 794/4, vše v 
k. ú.  Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie ČR. 
Provedením připojení nesmí dojít ke  zhoršení současných odtokových poměrů 
srážkových vod ze silničního tělesa v místě připojení. Sjezd zůstává v trvalé péči 
zřizovatele, který zajišťuje stálou a řádnou údržbu celého připojení.  
II. Souhlasí  
s úpravou stávajícího chodníku na pozemcích p. č. 794/1 a p. č. 844/9, vše v k. ú. 
Strakonice, dle přílohy č. 5 materiálu č. 57/1, majetkové záležitosti. Souhlas je 
podmíněn tím, že předmětná úprava chodníku bude úpravou trvalou. Úpravy budou 
provedeny na náklady žadatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu 
MěÚ Strakonice. 
 

6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků  
v majetku města Strakonice p. č. 794/1, 794/2, 794/4, vše v  k. ú. 
Strakonice. 
Žadatel: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. 
s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 
Usnesení č. 2469/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou „Prodejní centrum pro dům a zahradu Strakonice, Písecká 893“ 
s uložením kabelových chrániček do pozemků v majetku města Strakonice p. č. 794/1, 
794/2, 794/4, vše v  k. ú. Strakonice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

-  přechod v asfaltové komunikaci pro kabelovou chráničku KOPODUR DN 150 v délce 18 
m bude proveden bezvýkopovou metodou. 

- pokud bude stavbou dotčen při realizaci podvrtu chodník ze zámkové dlažby, tak bude 
předlážděn v celé šíři chodníku od obruby k obrubě. V případě nutnosti budou srovnány 
nebo nahrazeny stávající obruby.  
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- Ostatní chráničky budou uloženy během realizace sjezdu v rámci stavby „Prodejní 
centrum pro dům a zahradu Strakonice, Písecká 893“ 

- 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 společností DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Přehled objednávek majetkového odboru za listopad 2021 
Usnesení č. 2470/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za listopad 2021. 
 

8) Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 
2021 
Usnesení č. 2471/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s navýšením ceny na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
v roce 2021. Na provádění těžby v lesích města Strakonice byla uzavřena smlouva č. 
2020-00511 s firmou: XX, IČ: 60652098, za cenu  „Těžba bez sortimentace – výroba 
dlouhého dříví“: 603.000,00 Kč bez DPH, tj. 729.630,00 Kč s DPH, a dále „Těžba s 
kompletní sortimentací“: 80.000,00 Kč bez DPH, tj. 96.800,00 Kč s DPH.  
Z důvodu rozšíření objemu rizikových nahodilých těžeb v borových porostech v 
lokalitách se zvýšeným pohybem turistů je nutné navýšení těžby v roce 2021 o 
100.000,00 Kč bez DPH. 

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2020-00511 na provádění těžby a přibližování 
dřeva v lesích města Strakonice v roce 2021 s firmou: XX, IČ: 60652098, jejímž 
předmětem je navýšení ceny díla o 100.000,00 Kč bez DPH. 
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III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku č. 1. 
 

9) Provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2021 
dodatek č. 1 
Usnesení č. 2472/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s navýšením ceny díla na provádění pěstních prací v lesích města Strakonice pro rok 
2021. Na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice byla uzavřena smlouva 
č. 2020-00512 s firmou: XX, IČ: 60652098, za cenu činnosti provádění pěstebních 
prací: 1.263.693,00 Kč bez DPH, tj.  1.529.069,00 Kč vč. DPH. 
Vzhledem k příznivým podmínkám v roce 2021 bylo možné obnovit většinu kůrovcovou 
kalamitou zasažených porostů. Z důvodu navýšení objemu zalesňování, s tím 
spojených zvýšených nákladů na ochranu kultur proti buření a zvěři, je nutné navýšení 
pěstebních prací v roce 2021 o 150.000,00 Kč bez DPH.  

II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2020-00512 na pěstebních prací v lesích města 
Strakonice v roce 2021 s firmou: XX, IČ: 60652098, jejímž předmětem je navýšení 
ceny díla o 150.000,00 Kč bez DPH. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku č. 1. 
 

10) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice pro rok 2022 
Usnesení č. 2473/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, 
schválených usnesením Rady města Strakonice č. 2772/2016 ze dne 16.11.2016, na 
provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice, v roce 2022, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto zájemcům: 

1. CHANA – DW, s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČ: 620 63 669 
               korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice  
 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706 
 3. XX, IČ: 60652098 
 4. XX, IČ: 47257351 
 5. Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň, Bolevec, IČ: 29116724 
 6. XX, IČ: 10315365 
 7. XX, IČ: 48222909 
 8. XX, IČ: 65986717 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění těžby a 
přibližování dřeva v lesích města Strakonice v roce 2022.  
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III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. předseda Josef Zoch 
 2. člen Ing. Jana Narovcová 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen XX 
 5. člen Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Rudolf Oberfalcer 
 2. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 
 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 4. náhradník Ing. Miroslav Šobr 
 5. náhradník Ing. Petr Zdeněk 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou 
k podání nabídky.  
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky. 

 

11) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města 
Strakonice v roce 2022 
Usnesení č. 2474/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu 
s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, 
schválených usnesením Rady města Strakonice č. 2772/2016 ze dne 16.11.2016, na 
provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice, v roce 2022, za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. CHANA – DW, s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČ: 620 63 669 
               korespondenční adresa: Víska 34, 387 19 Čestice  
 2. UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706 
 3. XX, IČ: 60652098 
 4. XX, IČ: 47257351 
 5. Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň, Bolevec, IČ: 29116724 
 6. XX, IČ: 10315365 
 7. XX, IČ: 48222909 
 8. XX, IČ: 65986717 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice.  

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na provádění pěstebních 
prací v lesích města Strakonice v roce 2022.  

III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:  
 1. předseda Josef Zoch 
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 2. člen Ing. Jana Narovcová 
 3. člen Ing. Anna Sekyrová  
 4. člen XX 
 5. člen Ing. Oldřich Švehla 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
 1. náhradník Ing. Rudolf Oberfalcer 
 2. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 
 3. náhradník Ing. Jaroslav Brůžek 
 4. náhradník Ing. Miroslav Šobr 
 5. náhradník Ing. Petr Zdeněk 
IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou 
k podání nabídky.  
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky. 

 

12) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 2475/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2015-344 uzavřené dne 01.10.2015 mezi 
městem Strakonice a Muzeem středního Pootaví Strakonice, nájemcem NP v objektu 
Zámku č.p. 1 ve Strakonicích, konkrétně spojovacího krčku mezi budovou děkanství a 
hlavním objektem hradu, přičemž předmětem dodatku budou níže uvedené změny: 
- 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 
- navedení technického zhodnocení budovy do majetku Muzea středního Pootaví 
Strakonice, a současně  jeho odepisování - u stavebních úprav po dobu 50 let, a u 
výtahové plošiny po dobu 20 let, s tím, že majitel budovy toto technické zhodnocení 
do svého majetku nevkládá. Jedná se o provedení stavebních úprav spojovacího krčku 
mezi budovou děkanství a hlavním objektem hradu, vybudování bezbariérového 
přístupu pro návštěvníky MSP do expozice „Historie a současnost maltézského řádu“, 
s čímž město Strakonice, jako majitel objektu, vyslovil souhlas. Tyto stavební úpravy 
byly financovány z prostředků IROP A MMR ČR v rámci projektu „Obnova vybraných 
objektů v areálu NKP hrad Strakonice“, Id. EIS: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 
a z prostředků zřizovatele MSP – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Celková 
částka za stavební úpravy a vybudování bezbariérového přístupu činí 5.569.543,08 Kč. 
- výše uvedené úpravy provedené na náklady nájemce  nebude pronajímatel  s 
nájemcem vyrovnávat ani při skončení nájmu. To platí rovněž v případě, že předmět 
nájmu byl provedenou změnou zhodnocen, tak, jak bylo dohodnuto mezi 
pronajímatelem a nájemcem v dodatcích 1 a 2 uzavřených k výše uvedené nájemní 
smlouvě.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
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13) Žádost o souhlas s umístěním komínu na budově Na Dubovci, 
Strakonice 
Usnesení č. 2476/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
s umístěním nerezového dvouplášťového komínu v části budovy „Přádelny“ Na 
Dubovci, 386 01 Strakonice, na pozemku p. č. st. 15/8 v k. ú. Nové Strakonice, jejímž 
podnájemcem je paní XX.  

 

14) Uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-447 uzavřené dne 
21.12.2012 mezi městem Strakonice a Šmidingerovou knihovnou 
Strakonice 
Usnesení č. 2477/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-447 uzavřené dne 21.12.2012 
mezi městem Strakonice a Šmidingerovou knihovnou Strakonice, jehož předmětem 
bude rozšíření  čl. I. odst. 1 smlouvy – Předmětu výpůjčky a projevu vůle, o následující 
nebytové prostory: 
- nebytové prostory v přízemí objektu čp. 1 Zámku ve Strakonicích,  na st. p. č. 1/1 v 
k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, jedná se o  prostory  o celkové výměře 54,17 
m2, se vstupem z 3. hradního nádvoří,  konkrétně o prostory 3 místností (klubovny, 
kanceláře,  skladu), chodby, WC a umývárny, původně využívané SHŠ Markýz ze 
Strakonic.  Vypůjčitel bude hradit náklady na energie, spojené s užíváním výše 
uvedených prostorů. Záměrem vypůjčitele je v uvedených prostorech zřídit  knihařskou 
dílnu, která by byla využívána k různým workshopům knihařské práce a časem by byla 
zpřístupněna veřejnosti formou prohlídek.  
- veškeré změny a úpravy předmětu výpůjčky se vypůjčitel zavazuje provádět 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,  a se zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a po písemném souhlasu 
půjčitele města Strakonice. Vzhledem k tomu, že hrad Strakonice je národní kulturní 
památka, na veškeré úpravy, včetně změny užívání, musí být vydáno závazné 
stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, odboru kultury a 
památkové péče. V případě udělení písemného souhlasu bude vypůjčitel provedení 
povolených  úprav konzultovat s investičním technikem města Strakonice. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 

15) Žádost NK Habeš Strakonice, z. s., o výpůjčku objektu technického 
zázemí  
Usnesení č. 2478/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem objektu technického zázemí pro nohejbal 
Strakonice, jedná se o stavbu na pozemcích parc. č. st. 783 (stavba občanského 
vybavení), parc. č. 945/1 a 945/8 (přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy) v 
katastrálním území Dražejov u Strakonice, obec Strakonice. 
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16) Žádost o ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 2479/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 05-749 uzavřené dne 14.09.2005 mezi městem 
Strakonice a panem XX,  jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu 
Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 389/2 v k. ú. Strakonice, a sice 
dohodou ke dni 15.01.2022. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 

17) Raiffeisenbank a.s., Hvězdova  1716/2b, Praha 4 – uplatnění opčního 
práva ve věci nájemní smlouvy 2016-00393 ze dne 21.9.2016 
Usnesení č. 2480/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
prodloužení nájemní smlouvy č. 2016-00393 uzavřené dne 21.9.2016 mezi městem 
Strakonice a spol. Raiffeisenbank a.s., Hvězdova  1716/2b, Praha 4, jejímž předmětem 
je pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve 
Strakonicích (OD Maják), na pozemku p. č. st. 168/1 v k. ú. Strakonice, a to na základě 
uplatnění opce (dne 07.12.2021), uvedené ve smlouvě, a sice o dalších 24 měsíců,  
tzn. do 30.09.2024 (smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to od 1. října 2016 do 
30. září 2021, s právem opce nájemce na prodloužení doby nájmu o dalších maximálně 
5 let dle volby nájemce, první uplatnění opčního práva - na základě uplatnění opce ze 
dne 08.03.2021 o 12 měsíců, tedy do 30.09.2022). 
 

18) Žádost o opravu účelové komunikace před objektem č. p. 777 – 780, 
na pozemku města Strakonice p.č. dle KN 441/5 v k. ú. Strakonice 
Usnesení č. 2481/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s lokální opravou výtluků asfaltem a asfaltovým recyklátem účelové komunikace před 
objektem č. p. 777 – 780, která se nachází na pozemku města Strakonice p. č. dle KN 
441/5 v k. ú. Strakonice. 
 

19) Inženýrsko - geologický průzkum podloží pro stavbu „Strakonice  
– rekonstrukce ul. Volyňská – kanalizace“ a pro určení množství PAU částic 
v asfaltech na komunikacích města Strakonice 
Usnesení č. 2482/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s oslovením pouze firmy ESLAB, spol. s r. o., Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9, 
Laboratoř České Budějovice, U Pily 581, 370 01 České Budějovice, IČ: 03598292, k 
podání nabídky na provedení inženýrsko – geologického průzkumu při přípravě stavby: 
„Strakonice – rekonstrukce ul. Volyňská“ z důvodu upřesnění podloží při provádění 
zemních prací při budování kanalizace v ul. Volyňská (7 jádrových průzkumných vrtů 
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hl. cca 6 m), včetně laboratorních rozborů a dále provedení sond a rozborů pro určení 
PAU částic v stávajících asfaltech na komunikacích města Strakonice (přechody do ulic 
Hraniční a Pohraniční Stráže). Důvodem je, že společnost ESLAB, spol. s r. o. má 
příslušné oprávnění, rozsáhlé znalosti, dlouhodobé zkušenosti v této oblasti a disponuje 
i příslušným technickým vybavením. Zajišťuje tuto činnost i pro ŘSD ČR. Město 
Strakonice má dobré zkušenosti s touto firmou, zejména na realizované rozsáhlé 
stavbě: I/22 Strakonice, která byla prováděna ve spolupráci rovněž s ŘSD ČR.  
II. Souhlasí  
s uzavřením objednávky, jejímž předmětem je inženýrsko – geologický průzkum při 
přípravě stavby: „Strakonice – rekonstrukce ul. Volyňská“ z důvodu upřesnění podloží 
při provádění zemních prací při budování kanalizace v ul. Volyňská (7 jádrových 
průzkumných vrtů hl. cca 6 m), včetně laboratorních rozborů a dále provedení sond a 
rozborů pro určení PAU částic v stávajících asfaltech na komunikacích města Strakonice 
(přechody do ulic Hraniční a Pohraniční Stráže), s firmou ESLAB, spol. s r. o., Běluňská 
2913/11, 193 00 Praha 9, Laboratoř České Budějovice, U Pily 581, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 03598292. Cena bez DPH činí 235.632,00 Kč, tj. cena včetně DPH činí 
285.114,72 Kč. Termín realizace do 15.03.2022 v závislosti na klimatických 
podmínkách, finální zpráva do 15.04.2022.  
III. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem příslušné objednávky 
 

20) Renturi s.r.o., Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00  
- žádost o výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 2483/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku p. č. 97/1 v katastrálním 
území Strakonice o výměře cca 30 m2. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena  se společností Renturi, s.r.o., Praha 5 – Smíchov, 
Nám. 14. října 1307/2, PSČ 15000, IČ 284 05 757, za účelem umístění kontejneru pro 
zřízení veřejného testovacího místa na Covid -19. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.  
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každé toto porušení, v němž 
je tato povinnost porušena.  
I. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

21) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2484/2021 (57/1)  
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. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
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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 43,40 m2 v domě ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva  
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 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. ledna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, 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. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 
V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 60,80 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc. 
VI. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 a 
výměře 61,70 m2 v domě, V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj.  celkem 4.756 Kč/měsíc. 
VII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. ledna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
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VIII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 55,74 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice II, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 344 Kč/měsíc. 
IX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2 v domě V Ráji, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. 5.272 Kč/měsíc. 
X. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 74,60 m2 v domě, ul. Lidická, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že 
manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jim smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. 5.968 Kč/měsíc. 

XI. 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. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 

XII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc. 

XIII. 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 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
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Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XIV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 66,60 m2 v domě, ul. Žižkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června  2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.085 Kč/měsíc. 

XV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 76,46 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 6.117 Kč/měsíc. 

XVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 85,14 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 3.813 Kč/měsíc (dotace). 

XVII. 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. ledna 2022.  Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 648 Kč/měsíc. 

XVIII. 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. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc. 

XIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
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XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816 Kč/měsíc. 

XX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 81,33 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 100 Kč/m2 , tj. celkem 8.133 Kč/měsíc.  

XXI. 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. ledna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan XX neuhradí 
nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

2+1 a výměře 63,50 m2 v domě, ul. Písecká, Strakonice, s manželi XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že 

manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jim smlouva 

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5 080 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. ledna 2022. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní XX 

neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, 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 61,50 m2 v domě ul. Havlíčkova, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.          
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.648 Kč/měsíc 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 
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předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 324 Kč/měsíc. 
XXVI. 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 paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní XX neuhradí nájemné 
za měsíc prosinec do 25.12.2021, 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. ledna  2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že 
manž. XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jim smlouva  o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4 324 Kč/měsíc. 
XXVIII. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva  
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 
XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 59,83 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března  2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.478 Kč/měsíc (dotace). 
XXX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.512 Kč/měsíc (dotace)  
XXXI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky  o velikosti 
1+1 a výměře 63,91 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. června 2022. Souhlas je 
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.483 Kč/měsíc (dotace). 
XXXII. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
4+1 a výměře 83,43 m2  v domě ul. Leknínová, Strakonice s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena. 
Nájemné 4.800 Kč/měsíc (dotace). 
XXXIII. 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. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3 918 Kč/měsíc (dotace). 
XXXIV. 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. ledna  2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jim smlouva 
o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4 960 Kč/měsíc (dotace). 
XXXV. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 67,60 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další do 31. března 2022. Souhlas 
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že 
paní XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o 
nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.774,- Kč (dotace)  

XXXVI. 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. ledna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 4.576 Kč/měsíc (dotace) 

XXXVII. 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. ledna 2022. Souhlas je 
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2021. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2021, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVIII. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

22) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2485/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 

1+0 a výměře 47,50 m2, v domě, Velké náměstí, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25. 12. 2021. V případě, že paní 

XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25. 12. 2021, nebude jí smlouva o nájmu 

bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.608 Kč/měsíc. 

II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

23) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2486/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 62,90 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, týkajícím se 
prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022.  

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

24) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2487/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, týkajícím 
se prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2022.  

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
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25)  Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2488/2021 (57/1)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+kk a výměře 59,83 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25. 12. 2021. V případě, že 
manželé XX, neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25. 12. 2021, nebude jim smlouva 
o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.420 Kč/měsíc (dotace). 
II. Pověřuje  

starostu podpisem předmětného dodatku. 
 

1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souvislosti s akcí „Strakonice – VO Nový 
Dražejov a Virt, dílčí plnění stožáry a svítidla“ 
Usnesení č. 2489/2021 (57/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Strakonice – VO Nový Dražejov a Virt, 
dílčí plnění stožáry a svítidla “ s firmou UNIELEKTRO Strakonice s. r. o. Radošovice 
149, 386 01 Strakonice IČ: 47239514 jehož předmětem bude změna termínu 
dokončení stavby a předání díla do 29.04.2022. 
II. Souhlasí 
s dílčí fakturací dle skutečně provedených prací. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1. 
 
3. Odbor školství 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice od 1. ledna 2022 

Usnesení č. 2490/2021 (57/2)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice, které jsou samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a 
cestovního ruchu, od 1. ledna 2022. 
II. Ukládá 
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Záštita starosty města Strakonice – Events 4 you, z. s. 
Usnesení č. 2491/2021 (57/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice Events 4 you, z. s., U Parkánu 1/8, 182 00 
Praha 8 u příležitosti 8. ročníku běhu Barvám neutečeš, který se uskuteční dne 7. 5. 
2022 ve Strakonicích. 
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 Objednávky odboru listopad 2021 
Usnesení č. 2492/2021 (57/2)  
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru školství za listopad 2021. 
 
 

 Směrnice pro autoprovoz Městského úřadu Strakonice 
Usnesení č. 2493/2021 (57/2)  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
předložené znění Směrnice pro autoprovoz Městského úřadu Strakonice (verze 3.0), 
přičemž tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.01.2022. 
 

 Individuální dotace 
Usnesení č. 2494/2021 (57/2a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace paní XX na technické zajištění akce Strakonické 
dvorky ve výši 6 000 Kč. 

II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné veřejnoprávní smlouvy.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 

 

 Charitativní projekt – Na kole dětem 2022 
Usnesení č. 2495/2021 (57/2a)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o nabídce partnerství ve sportovním projektu na podporu onkologicky 
nemocných dětí – Na kole dětem 2022 pořádaný Na kole dětem - nadačním fondem 
XX, IČO: 292 35 715, ve dnech 1.-11. 6. 2022.    
II. Souhlasí 
s udělením záštity starosty města Strakonice Na kole dětem – nadačnímu fondu XX, 
IČO: 292 35 715 u příležitosti 13. ročníku veřejné sportovně-charitativní cyklotour Na 
kole dětem 2022 konaného ve dnech 1.-11. 6. 2022.  
III. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a Na kole dětem – nadačním 
fondem XX, IČO: 292 35 715, jejíž předmětem je poskytnutí daru ve výši  5 000 Kč na 
rekondiční pobyty dětí po onkologické léčbě. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené darovací smlouvy. 
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 Knížka Dudácké povídačky od Strakonic… – možnost odkoupení 
publikací  

Usnesení č. 2496/2021 (57/2a)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o možnosti odkoupení publikace Dudácké povídačky od Strakonic…, jejíž 
autorem je spisovatel a nakladatel XX.    
 

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

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace 
(dále EPS) na pult centralizované ochrany (dále PCO) pomocí 
zařízení dálkového přenosu (dále ZDP) s Hasičským záchranným 
sborem Jihočeského kraje (dále HZS JčK) pro objekt strakonického 
hradu 

Usnesení č. 2497/2021 (57/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodateku č. 1 ke smlouvě o připojení EPS na PCO pomocí ZDP mezi 
městem Strakonice jako provozovatelem EPS a Hasičským záchranným sborem 
Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04  České Budějovice, IČ 70882835. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného Dodatku č. 1 ke smlouvě.  
 

 Objednávky za listopad 2021 (odbor vnitřních věcí – správní odd.)  
Usnesení č. 2498/2021 (57/3)  
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru vnitřních věcí v období od 01.11.2021 do 30.11.2021. 
 

5. Odbor finanční 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Jankovcová. 

 Rozpočtová opatření č. 121 - 127 
Usnesení č. 2499/2021 (57/5)  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 121  ve výši  50.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z položky platy na 
položku náhrady v době nemoci. 

Rozpočtová skladba výdaje  5311 - 5424 + 
 výdaje 5311 - 5011     - 

 

RO  č. 122  ve výši  26.900,00 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a 
rekreačních zařízení Strakonice na likvidaci pojistné události (poničený umělý trávník a 
střídačka na FS Sídliště – vandalismus). Rozpočtové opatření bude kryto příjmy 
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z pojistného plnění. 

Rozpočtová skladba výdaje  1083 – 3412 – 5331  
 příjmy 3639 – 2322  

 

RO  č. 123  ve výši  160.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje z prostředků určených 
na dětská hřiště na položku městský mobiliář. Finanční prostředky budou použity na 
pořízení odpadkových košů a sloupků, které budou umísťovány po městě dle potřeby. 

Rozpočtová skladba výdaje 294 – 3639 – 51xx + 
 výdaje 293 – 3421 – xxxx - 

 

RO  č. 124  ve výši  250.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje z prostředků určených 
na veřejná sportoviště na položku městský mobiliář. Finanční prostředky budou použity 
na pořízení laviček a venkovních stolů, které budou umisťovány dle potřeby. 

Rozpočtová skladba výdaje 294 – 3639 – 51xx + 
 výdaje 293 – 3421 – xxxx - 

 

RO  č. 125  ve výši  53.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí z prostředků 
určených na deratizaci, kde dojde k úspoře prostředků, na položku provoz psího útulku, 
a to z důvodu nárůstu počtu psů v útulku. 

Rozpočtová skladba výdaje 403 – 1014 – 5169 + 
 výdaje 407 – 3421 – 5169 - 

 

RO  č. 126  ve výši  200.000,00 Kč 
Navýšení prostředků odboru životního prostředí na pořízení velkoobjemových 
kontejnerů na svoz bioodpadů a senzorů do polopodzemních kontejnerů pro 
optimalizaci svozu. Rozpočtové opatření bude kryto darem od společnosti ODPADY 
PÍSEK s.r.o. Přijetí daru bylo schváleno RM dne 24.11.2021, usn. č. 2404/2021. 

Rozpočtová skladba výdaje 401 – 372x – xxxx  
 příjmy 401 – 3722 – 2321  

 

RO  č. 127  ve výši  163.878,74 Kč 
Doplatek neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených 
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášených  na 
8. a 9. října 2021. 

Rozpočtová skladba příjmy 99 - 0000 - 4111 ÚZ  98 071 
 výdaje   99 - 6114 – 5xxx     ÚZ  98 071 
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 Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 
Usnesení č. 2500/2021 (57/5)  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
rozpočty příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Strakonice, na rok 
2022 v předloženém znění: 

- MŠ U Parku, Plánkova 353, Strakonice 
- MŠ Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 
- MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Šumavská 264, Strakonice 
- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- MŠ Holečkova Strakonice 
- MŠ Spojařů Strakonice 
- MŠ Školní Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Strakonice 
- ZŠ FLČ, Jezerní 1280, Strakonice 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice 
- Šmidingerova knihovna, Zámek 1, Strakonice 

 

 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací r. 2022 – 
2023 

Usnesení č. 2501/2021 (57/5)  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město 
Strakonice, na období let 2022 – 2023 v předloženém znění. 
 

 Odpisové plány příspěvkových organizací města  
Usnesení č. 2502/2021 (57/5)  
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
odpisové plány na r. 2021 podle předloženého návrhu těchto příspěvkových 
organizací: 

- MŠ Strakonice, Lidická 625, Strakonice 
- MŠ Holečkova Strakonice 
- MŠ Spojařů Strakonice 
- MŠ Školní Strakonice 
- ZŠ Strakonice, Dukelská 166, Strakonice 
- ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice 
- ZŠ Povážská, Nad Školou 560, Strakonice 
- Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice 
- Městský ústav sociálních služeb, Jezerní 1281, Strakonice 
- Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Strakonice, Na Křemelce 512 



Stránka 25 (celkem 28) 
 

 

 Česká pošta, s. p. – Příkazní smlouva - SIPO 
Usnesení č. 2503/2021 (57/5)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením Příkazní smlouvy č. nSIPO 02 – 26/2021 mezi Českou poštou, s. p. se 
sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO 47114983 jako příkazníkem 
a městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, IČO 00251810 jako příkazcem, jejímž 
předmětem je závazek České pošty, s. p., pro město Strakonice jménem města a na 
účet města obstarávat inkasa plateb obyvatelstva a povinnost města za tyto služby 
platit. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem Příkazní smlouvy č. nSIPO 02 – 26/2021 v předloženém 
znění. 
 
6. Tajemnice 

 Organizační změna struktury Městského úřadu Strakonice, stanovení 
celkového počtu zaměstnanců města Strakonice zařazených do 
Městského úřadu Strakonice 

Usnesení č. 2504/2021 (57/6)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
s účinností od 10.01.2022 organizační změnu struktury Městského úřadu Strakonice 
spočívající ve zrušení jednoho systematizovaného místa právníka na majetkovém 
odboru Městského úřadu Strakonice a vytvoření jednoho nového systematizovaného 
místa referenta majetkové správy v oddělení movitého a nemovitého majetku 
majetkového odboru Městského úřadu Strakonice a dále ve vytvoření jednoho nového 
systematizovaného místa investičního referenta (popř. referenta majetkové správy) 
v oddělení investic majetkového odboru Městského úřadu Strakonice.  

II. Stanoví 
s účinností od 10.01.2022 celkový počet zaměstnanců města Strakonice zařazených do 
Městského úřadu Strakonice na 146. 
 

 Organizační řád Městského úřadu Strakonice 
Usnesení č. 2505/2021 (57/6)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
předložené znění Organizačního řádu Městského úřadu Strakonice (verze 2.7), přičemž 
tento organizační řád nabývá účinnosti dne 01.01.2022 a jeho příloha č. 3 nabývá 
účinnosti dne 10.01.2022. 
II. Ukládá  
všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ seznámit se s novým zněním 
organizačního řádu a tento organizační řád dodržovat. 
III. Uděluje   
tajemnici městského úřadu oprávnění provádět organizační změny struktury 
Městského úřadu Strakonice spočívající ve vytváření, rušení či přesunech jednotlivých 
systematizovaných pracovních míst za podmínky, že nedojde ke změně celkového 
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počtu zaměstnanců města Strakonice zařazených do Městského úřadu Strakonice 
stanoveného Radou města Strakonice. 
 

7. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

 Projekt „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, Dukelská 
166 – 2. část“ – podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se 
spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 2506/2021 (57/7)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora sportovní 
infrastruktury, opatření č. 2 Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť a zároveň 
s realizací projektu s názvem „Rekonstrukce zázemí tělocvičen v ZŠ Strakonice, 
Dukelská 166 – 2. část“. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce zázemí tělocvičen 
v ZŠ Strakonice, Dukelská 166 – 2. část“. 
 
8. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Projekt „Naučná stezka Švandy dudáka – obnova informačních 
panelů“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 2507/2021 (57/8)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora 
budování infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji“ na projekt „Naučná 
stezka Švandy dudáka – obnova informačních panelů“   

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
spolufinancování projektu „Naučná stezka Švandy dudáka – obnova informačních 
panelů“   
 

 Projekt „Záchrana a restaurování erbu na sýpce u strakonického 
hradu“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 
z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 2508/2021 (57/8)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní 
dědictví“ na projekt „Záchrana a restaurování erbu na sýpce u strakonického hradu“ 
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II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
spolufinancování projektu „Záchrana a restaurování erbu na sýpce u strakonického 
hradu“ 

 

 Projekt „Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ 
– podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 
města Strakonice 

Usnesení č. 2509/2021 (57/8)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora 
sportovní infrastruktury, opatření 1“ na projekt  „Oprava tribuny sportovního areálu Na 
Křemelce, Strakonice“   

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
spolufinancování projektu „Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce, 
Strakonice“. 
 

 Projekt „Pořízení nových plaveckých drah 50m bazénu, Strakonice“ – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 
města Strakonice 

Usnesení č. 2510/2021 (57/8)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora 
sportovní infrastruktury, opatření 3“ na projekt  „Pořízení nových plaveckých drah 50m 
bazénu, Strakonice“   

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
spolufinancování projektu „Pořízení nových plaveckých drah 50m bazénu, Strakonice“ 
 
9. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

 Přijetí daru 
Usnesení č. 2511/2021 (57/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
 

 pro klienty Domova pro seniory a DZR, Rybniční 1282, 386 01  Strakonice 
od firmy AGRA GROUP, a.s. 
se sídlem Tovární 201, 387 15  Střelské Hoštice 
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IČO: 26020343  
DIČ: CZ26020343  
věcný dar v celkové hodnotě 5 000 Kč, a to dárkový koš  

II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví 
organizace. 
 
10. Odbor životního prostředí 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Objednávky OŽP za listopad 2021 
Usnesení č. 2512/2021 (57/10)  
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za listopad 2021. 
 

 

 

 
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 16,15 hodin.     

 
Datum pořízení zápisu: 20.12.2021   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


