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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 
ze 65. schůze Rady města Strakonice 

konané 13. dubna 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 6 členů RM 

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

Omluveni:   p. Zoch – místostarosta 
 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                      Usnesení č. 2843/2022 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                               Usnesení č. 2844/2022 – č. 2877/2022   

2. Odbor finanční 
 Rozpočtová opatření č. 18 – 30 

                    Usnesení č. 2878/2022 

 Pohledávky města – novela exekučního řádu 
                    Usnesení č. 2879/2022 

3. Odbor školství 
 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2022 

                    Usnesení č. 2880/2022 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2022 
                    Usnesení č. 2881/2022 

 Pozvání delegací z partnerských měst – 24. Mezinárodní dudácký festival 
                    Usnesení č. 2882/2022 

 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
                    Usnesení č. 2883/2022 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání 
                    Usnesení č. 2884/2022 

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ 
Strakonice, Lidická 625 
                 Usnesení č. 2885/2022 

4. Technické služby Strakonice s.r.o. 
 Ceník výkonů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. 2022 

                    Usnesení č. 2886/2022 
 Návrhu čerpání vodohospodářského fondu města Strakonice na rok 2022: 

                    Usnesení č. 2887/2022 
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5. Odbor životního prostředí 
 Objednávky OŽP za únor a březen 2022 

                    Usnesení č. 2888/2022 

6. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce výtahu pro MěÚSS 

Strakonice 2022“ 
                    Usnesení č. 2889/2022 

7. Odbor rozvoje 
 Příkazní smlouva na poradenské, analytické a konzultační služby v souvislosti 

s projektovým záměrem s pracovním názvem „Relaxační zóna Panská zahrada“ 
                  Usnesení č. 2890/2022 

8. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 
společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, 
Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Zápis č.1/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS 
Strakonice s.r.o., které proběhlo 8. února 2022 v kanceláři ředitele společnosti 
                   Usnesení č. 2891/2022 

9. TC Přádelna Strakonice s.r.o.  
 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 

386 01 jako jediného akcionáře společnosti TC Přádelna Strakonice s.r.o. se 
sídlem Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 05879841 v působnosti valné 
hromady - Zrušení licence TC Přádelna Strakonice s.r.o. na dodávky tepla 
                Usnesení č. 2892/2022 

10. Starosta           

 Pokyn k podání či nepodání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých 
Budějovicích ze dne 02.02.2022 č.j. 7 Co 1287/2021-529 
                   Usnesení č. 2893/2022 

 Posouzení hodnoty technologie VS a energetického rozvodného zařízení – 
lokalita Šumavská a Arch. Dubského ve Strakonicích  
                   Usnesení č. 2894/2022 

 Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity v souvislosti s migrační vlnou cizinců 
(ozbrojený konflikt na Ukrajině) 

                      Usnesení č. 2895/2022 
 
 
 
65. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost.  
 
 
Usnesení č. 2843/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
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1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Narovcová, E. Charvátová. 

1) Výpůjčka pozemku včetně stávající zemědělské stavby v katastrálním 
území Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 2844/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce, týkající se pozemku v katastrálním území Dražejov u 
Strakonic o výměře 67 m2, včetně stávající zemědělské stavby bez čísla popisného.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou.   
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele 
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 2845/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v katastrálním území Dražejov u 
Strakonic, o výměře cca 25 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky 
pro restauraci Hospoda na Myslivně, Dražejov.   
 

3) Žádost o pronájem prodejního stánku 
Usnesení č. 2846/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prodejního gastro stánku, včetně pozemku 
pod markýzou, umístěného na části pozemku v katastrálním území Strakonice o 
velikosti cca 25 m2.  
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX,  za účelem  provozování rychlého 
občerstvení, za cenu nájmu 4.500 Kč měsíčně bez DPH + inflace + náklady na služby 
a energie dle poměrových měřidel. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 12-ti 
měsíců a dále souhlasí s tím, že smlouva bude automaticky prodlužována v případě, 
že nájemce plní řádně povinnosti nájemce stanovené předmětnou smlouvou. 
V ceně nájmu za užívání prodejního gastro stánku je zahrnuto užívání společného 
sociálního zařízení a úklidové komory, tj. stánku číslo a číslo a dále náklady za spotřebu 
elektrické energie a vody, kdy uživatel stánku má právo tyto sociální zařízení užívat, 
ale i povinnost o ně pečovat.  
Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemní smlouvu lze ze strany 
pronajímatele bez uvedení důvodů vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž 
je tato povinnost porušena.  
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Při skončení nájmu a nepředání předmětu nájmu dle podmínek stanovených v nájemní 
smlouvě, činí smluvní pokuta 15.000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením 
předmětu nájmu.  
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, má 
pronajímatel právo vypovědět nájem i před uplynutím sjednané lhůty. Výpovědní lhůta 
je v tomto případě tříměsíční.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

4) Zrušení věcných břemen 
Usnesení č. 2847/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
smlouvu o zrušení věcných břemen mezi městem Strakonice, IČ 251810, se sídlem 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, IČ 70890650, se sídlem U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, kterou budou zrušena věcná 
břemena vztahující se k parcele v kat. území Strakonice zřízená smlouvou vloženou do 
katastru nemovitostí pod čj. 5572/2005-307. Celý text smlouvy je v příloze tohoto 
materiálu. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
5) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 2848/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00006 uzavřené mezi městem a p. XX, 
dne 9.1.2017, jehož předmětem budou níže uvedené změny nájemní smlouvy: 
- předmět nájmu se nájemce zavazuje užívat za účelem provozování fitness centra. 
Otevírací doba  prostorů společných s plaveckým stadionem (WC a sprchy) bude 
shodná s otevírací dobou  plaveckého stadionu tj. po - pá od 6.00 hod. do 22.00 hod., 
so – ne a svátky  od 13.00 hod. do 20.00 hod. Nájemce bere na vědomí a souhlasí, že 
sociální zařízení (WC, sprchy) jsou přístupné pouze v otevírací době plaveckého 
stadionu, jak je uvedeno výše.  
- nájemce dále potvrzuje, že převzal klíče potřebné ke vstupu do prostor k podnikání 
a to v počtu:  
1 ks od hlavního vchodu a 1 ks od vchodu do fitness centra. Nájemce se zavazuje 
nevytvořit duplikát klíčů bez oznámení pronajímateli. V případě, že vytvoří duplikát 
klíče potřebného ke vstupu do prostor podnikání, je povinen o tom vyrozumět 
pronajímatele a vést evidenci osob (v sídle podnikání), které mají přístup do těchto 
prostor, tuto evidenci je povinen poskytnout pronajímateli k nahlédnutí. Stroje fitness 
centra jsou v řádném provozuschopném stavu a nájemce se zavazuje je používat jako 
řádný hospodář 
- náklady na energie spojené s nájmem dle výše uvedené smlouvy, a způsob úhrady 
těchto nákladů  na účet správce objektu org. STARZ Strakonice (uvedený ve smlouvě), 
se stanovují takto:  
el. energie     vyúčtování dle odečtu elektroměru 2x ročně, vždy k 10.07. a 31.12.              



Stránka 5 (celkem 42) 
 

                    kalendářního roku 
teplo             paušální částka ve výši  1.707 Kč/měsíc 
voda              paušální částka ve výši   3.750 Kč/měsíc 
odpady          poplatek  ve výši  500 Kč/rok. 
Nájemce  bude hradit paušální částky na služby vždy k 15. dni v měsíci, poplatek za 
odpad bude hradit 1x ročně na základě zaslané faktury. Ostatní ustanovení nájemní 
smlouvy se nemění.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 

6) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00355 se spol. DUDÁK – 
Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.  

Usnesení č. 2849/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2019-00355 uzavřené dne 24.10.2019 mezi 
městem a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.,  jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostorů v objektu Na Křemelce 304, Strakonice na poz. p. č. st. 
3615 v k. ú. Strakonice  (NP o výměře 51,30 m3 v přízemí objektu) +  prostor skladu 
o výměře 8 m2 v zadní části tribuny Na Křemelce Strakonice, na poz. p. č. st. 3614 v k. 
ú. Strakonice,  přičemž předmětem dodatku budou následující změny: 
- závazek nájemce umožnit pronajímateli provedení stavebních úprav v objektu tribuny 
Na Křemelce  v souvislosti s realizací akce  „Oprava západní tribuny sportovního areálu 
Na Křemelce, Strakonice 
- závazek nájemce zcela vyklidit a předat zástupci pronajímatele část předmětu nájmu, 
nacházející se v objektu západní tribuny Na Křemelce, nejpozději ke dni 29.04.2022,  
a případně poskytnout pronajímateli jinou součinnost potřebnou k realizaci stavebních 
úprav budovy  
- po dobu, po kterou nebude z důvodu realizace úprav moci nájemce užívat uvedenou 
část předmětu nájmu (cca od 01.05. do doby ukončení realizace úprav, nejpozději do 
07.10.2022), bude nájemci sníženo nájemné o 13 % z nájemného za uvedené období. 
Předání předmětu nájmu mezi nájemcem a zástupcem pronajímatele  ke dni 
29.04.2022, i po ukončení realizace úprav objektu, bude provedeno na základě 
předávacího protokolu, aby bylo možno přesně stanovit dobu, po kterou bude nájemci 
sníženo  nájemné.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 

7) Prodloužení smluv o nájmu bytu 

Usnesení č. 2850/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
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Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 
II. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 
III. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 43,15 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 2.077,- Kč/měsíc (dotace). 
IV. Schvaluje  
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za  měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 
V. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 
VI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 56,46 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.699 Kč/měsíc (dotace). 
VII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že slečna 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 
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VIII. Schvaluje  
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
IX. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 33,64 m2 v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. celkem 2.188 Kč/měsíc. 
X. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, 
Bažantnice, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 89,70 m2, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022 a splátky dluhu ve 
výši 4.000 Kč. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc duben 
do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
XI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 54,20 m2 v domě, ul. Mlýnská, s panem XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.280 Kč/měsíc. 
XII. Schvaluje  
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 
XIII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 59,65 m2 v domě, ul. Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04. 2022. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04. 2022, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.284 Kč/měsíc. 
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XIV. Schvaluje  
uzavření 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. července 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04. 2022. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04. 2022, nebude jí smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 
XV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. 
Zvolenská, o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040 Kč/měsíc. 
XVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. 
Zvolenská, o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040 Kč/měsíc. 
XVII. Schvaluje 
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. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25. 4. 2022. V případě, že paní 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25. 4. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4 648 Kč/měsíc. 
XVIII. Schvaluje  
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1 972 Kč/měsíc. 
XIX. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022 a splátky kauce ve výši 4.069. 
V případě, že pan XX, neuhradí nájemné a splátku kauce za měsíc duben do 
25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 8 133 Kč/měsíc. 
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XX. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 
XXI. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 
XXII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
XXIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
XXIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
XXV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. 4.324 Kč/měsíc. 
XXVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 
XXVII. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že manž. XX, 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 
XXVIII. Schvaluje 
uzavření 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 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80Kč/m2, tj. 2.384 Kč/měsíc. 
XXIX. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 40,63 m2 v domě ul. Mírová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, nájemné 
za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.194,- Kč/měsíc (dotace). 
XXX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 a 
výměře 32,37 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 1.460 Kč/měsíc (dotace). 
XXXI. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 62,04 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. října 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.799 Kč/měsíc (dotace). 
XXXII. Schvaluje 
uzavření 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 31. července 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
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Nájemné 3.512 Kč/měsíc (dotace). 
XXXIII. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace). 
XXXIV. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+0 
a výměře 67,60 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31.10.2022 Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.879 Kč/měsíc (dotace). 
XXXV. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.960 Kč/měsíc (dotace). 
XXXVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 68,00 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 3.911,- Kč/měsíc (dotace). 
XXXVII. Schvaluje 
uzavření 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. května 2022.  Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 25.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 25.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.532 Kč/měsíc (dotace). 
XXXVIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 66,70 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc duben do 30.04.2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc duben do 30.04.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 3.567,- Kč (dotace). 
XXXIX. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
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8) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2851/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje  
uzavření 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. května 2022.  

II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 

dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  

 

9) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2852/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 

v domě, ul. Rybniční,  Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,93 m2, s paní XX, a to 

ke dni 30.04.2022. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  

 

10) Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice 
Usnesení č. 2853/2022 (65/1) 
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 na realizaci 
akce: „Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“, za 
podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČO: 47239743 
2. Salvete, spol. s r. o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČO: 45023786 
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČO: 26018055 
4. SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 
48035599 
5. VKS Stavební s. r. o. Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČO: 26101262 
6. GARANTSTAV stavební s. r. o., Řepice 138, 386 01 Řepice, IČO: 28148258 
7. TVInvest, s. r. o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 27607721 
8. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, 
IČO: 45023522 
9. KDS - stavební s. r. o., Vrcovická 2230, 397 01 Písek, IČO: 28084136 
10. XX, IČO: 05849438 
11.  STRABAG a. s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO: 60838744 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek „Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka 
- Strakonice“. 
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III. Schvaluje 
uveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: 
„Stavební úpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka - Strakonice“. 

IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer  
2. člen: Ing. Jana Narovcová 
3.       člen:   p. Dušan Kučera 
4. člen: Ing. Oldřich Švehla 
5. člen: Ing. Petr Zdeněk 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: Mgr. Miroslava Nejdlová 
3. náhradník: p. Michal Bezpalec 
4. náhradník: p. Jaroslav Houska  
5. náhradník: p. Dana Jačková  

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

VI. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 

11) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice v k. ú. Strakonice. 
Usnesení č. 2854/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace a vodovodu na pozemku a v k. ú. 
Strakonice“ uložení nového vodovodního a kanalizačního řadu do pozemku v majetku 
města Strakonice v k. ú. Strakonice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 

- Rýha v asfaltové komunikaci bude zaříznuta řezačem spár. Oprava asfaltového 
krytu bude provedena opět z asfaltové směsi v šířce, ve které byl prováděn 
výkop a z obou stran bude oprava zvětšena min. o 50% šíře výkopu. Spára mezi 
stávajícím asfaltovým krytem a novým asfaltovým krytem bude zalita asfaltovou 
emulzí. 

- Dotčené obruby budou po skončení akce vráceny zpět na své místo, případně 
vyměněny za nové 

- Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu s 
Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“ schválenými 
ministerstvem dopravy 

Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel 
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna 
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na 
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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. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a paní XX, paní XX a panem XX. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

12) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v 
majetku města Strakonice v  k. ú. Nové Strakonice. 
Usnesení č. 2855/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
v souvislosti se stavbou „Biologický septik a biologický filtr pro domek U Blatského 
rybníka na pozemku, vše v k. ú. Nové Strakonice“ uložení kanalizační trubky KG 150 
do pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Nové Strakonice, dle sazebníku. 
Souhlas se vydává za následujících podmínek: 
- dotčená cesta bude po skončení stavby uvedena do původního stavu 

II. Schvaluje 
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a panem XX. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

13) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice - ul. 
Václavská 500/19 kNN“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 2856/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice v k. 
ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice - ul. 
Václavská 500/19 kNN“ za částku 2.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena 
platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě 
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úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením NN 
bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Dotčený chodník ze zámkové dlažby bude uveden do původního stavu 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

14) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice - Blaťák 
zahrádky“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 
Strakonice 
Usnesení č. 2857/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN do pozemku v majetku města Strakonice v k. 
ú. Nové Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice - Blaťák 
zahrádky“ za částku 2.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba 
DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě 
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením NN 
bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Dotčená cesta bude po dokončení akce uvedena do původního stavu 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

15) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice - 
zahrádky proti SÚS“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2858/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
břemeni pro uložení zemního kabelu NN s kabelovým pilířem a uzemněním do pozemku 
v majetku města Strakonice v k. ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou 
stavby „Strakonice - zahrádky proti SÚS“ za částku 2.000 Kč bez DPH. K této částce 
bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN, kabelový pilíř a uzemnění na Zatížené 
nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí 
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené 
nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít 
a udržovat na Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět 
na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením NN 
bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

16) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Modlešovice - 
úprava NN čp. 57“  
Žadatel: EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2859/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností EG.D, a.s.,  Lidická 
1873/36, 602 00 Brno, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o věcném 
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břemeni pro uložení zemního kabelu NN s uzemněním do pozemku v majetku města 
Strakonice v k. ú. Modlešovice v souvislosti s projektovou přípravou stavby 
„Modlešovice - úprava NN čp. 57“ za částku 2.000 Kč bez DPH. K této částce bude 
připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN a uzemnění na Zatížené nemovitosti a za účelem 
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na Zatížené 
nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na distribuční soustavě 
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zemním kabelovým vedením NN 
bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- 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. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

17) Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2022 
Usnesení č. 2860/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za březen 2022. 
 

18) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 2861/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 

v domě, ul. Zvolenská,  Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 70,16 m2, s paní XX, a to 

ke dni 30.06.2022. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  

 

19) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – výpůjčka části 
pozemku v katastrálním území Strakonice 
Usnesení č. 2862/2022 (65/1) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce, týkající se části pozemku v katastrálním území Strakonice 
o výměře 5 m2.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi městem Strakonice, IČ: 251 810, se sídlem 
Velké náměstí 2, Strakonice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. 
Smlouva bude sjednána na dobu od 01.05.2022 do doby podání návrhu na zahájení 
vkladového řízení o změně vlastnického práva k vypůjčené nemovité věci, nejdéle však 
do 31.10.2025.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

1) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí 
Žadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák 
Strakonice 
Usnesení č. 2863/2022 (65/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
revokovat usnesení č. 478/ZM/2021 ze dne 15.12.2021 
II. Doporučuje ZM 
schválit v souvislosti s prodloužením vodovodního řadu na pozemcích vše v k. ú. Nové 
Strakonice uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice, IČ: 
62516931, se sídlem Čelakovského 182, 386 01 Strakonice, s předmětem koupě 
vodovodního řadu dle projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu Barvínkov, 
Strakonice“ vypracované paní XX, tzn. vodovodní řad z trubek PE 100 RC SDR 11, PN 
16, 90 x 8,2 mm, v délce 174,2 m. Kupní cena je stanovena ve výši 25% celkových 
vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby stanovených 
oceněným rozpočtem stavby, tzn. 359.952 Kč včetně DPH. Součástí předmětu výkupu 
nebudou vodovodní přípojky. 
III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětných smluv. 
 

1) Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 2864/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 

v domě, ul. Mlýnská,  Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 33,64 m2, s panem XX, a 

to ke dni 31.05.2022. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
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2) Žádost o změnu nájemního poměru 
Usnesení č. 2865/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 
usnesení RM č. 2842/2022 ze dne 30.03.2022. 

II. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. Mládežnická, 
Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 77,40 m2 s panem XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení vždy o další ½ rok formou 
dodatku k  NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové 
úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 
v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 5.972 Kč.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 17.916 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s. 
0123700905, spravovaný TS Strakonice, s. r. o. 
III. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

3) Oprava části usnesení č. 2779/2022/X. ze dne 30.03.2022 
Usnesení č. 2866/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Opravuje 

část usnesení RM č. 2779/2022 X. ze dne 30.03.2022 následovně: Schvaluje uzavření 
dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 a výměře 
75,44 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. září 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc březen do 25.03.2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc březen do 25.03.2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.229 Kč/měsíc. 
 

4) Průmyslová zóna Hajská  
Usnesení č. 2867/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
opětovné vyhlášení záměru na prodej následujících pozemků ve vlastnictví města 
Strakonice: 

- pozemek o nové výměře 37.767 m2 (dle GP č. 3953-200634/2020 po oddělení  
části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí obchvat a dle GP 
č. 4032-707/2020 po oddělení  části pozemku tvořícího těleso komunikace), viz 
grafická příloha 

- pozemek o nové výměře 7.701 m2, (dle GP č. 3953-200634/2020 po oddělení  
části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí obchvat) - viz. 
grafická příloha 

- pozemek o výměře 3.685 m2, (vznikl z pozemku, dle GP č. 3953-200634/2020 
po oddělení  části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí 
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obchvat) - viz. grafická příloha 
- pozemku o nové výměře 17.084 m2, (dle GP č. 3953-200634/2020 po oddělení  

části pozemku, která je územním plánem určena pro budoucí obchvat (viz. 
grafická příloha) 

- pozemek o výměře 8.330 m2,  
- pozemek o výměře 14.065 m2,  
- pozemek o výměře 1.649 m2, 
- pozemek o výměře 465 m2, 

vše v katastrálním území Strakonice, 
- pozemek o nové výměře cca 4.480 m2, (dle GP č. 1027-707/2020 po oddělení 

části pozemku tvořícího těleso komunikace, a dle návrhu GP po oddělení 
odvodňovací strouhy a pruhu pro výsadbu ochranné zeleně) - viz. grafická 
příloha      

v katastrálním území Přední Ptákovice.   

Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, po částech, ovšem za podmínky 
vzniku funkčně logicky ucelených celků. 
 

5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „FIS_FTTH_CZ_2895_34001_
00401_Strakonice_1“  
Žadatel: T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Usnesení č. 2868/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností T-Mobile Czech Republic 
a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít 
smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemní páteřní optické trasy do pozemků v 
majetku města Strakonice p. č. 112/2, 1314/5, 97/8, 1250/20, 1254/2, 1494/11, 
1254/1,  1309/1, 1250/23, 1250/2, 1250/22, 1443, 1438/1, 1532, 1439/2, 1439/1, vše 
v k. ú. Strakonice a dále p. č. 679/11, 651/4, 651/2, 651/3, 679/26, 679/27, 679/28, 
679/29, 679/41,  679/2, 682/2, 750/1, 750/3, 750/4, 1640/10, 640/9, 640/1, 640/17, 
718/5, 646/7,  633/24, 628/134, 633/8, 628/116, 628/137,  628/138, 628/99, 726/45, 
726/1, 628/4, 628/126, 628/130, 718/1,  693,  697/6, 615/6,  697/1, 626/4, 692/8, 
692/6, 692/9, 619/2, 620/4, 620/3, 620/5, 614/10, 612/14, 701/6, 633/9,  633/4, 
716/1, 726/21, 628/124, 642/3, 633/38, vše v k. ú. Nové Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „FIS_FTTH_CZ_2895_34001_00401_Strakonice_1“ dle 
sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, minimálně však 10.000 Kč bez DPH. K této částce 
bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění komunikační 
sítě – páteřní optická trasa včetně optických přípojek na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat komunikační síť na Zatížené nemovitosti. Věcné 
břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na 
Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na 
komunikační síti úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
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Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice páteřní optickou trasou včetně 
přípojek bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V případě, 
že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada odstraněna v 
termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou s ohledem na 
charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. V případě, že 
do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná povinna uhradit 
budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění komunikační sítě je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Obecné podmínky pro definitivní úpravu povrchů 

- Křížení komunikací bude přednostně řešeno bezvýkopovou technologií. Nebude-
li tak možné např. z důvodu umístění stávajících sítí, provést protlak nebo 
podvrt, bude svoláno jednání se zástupci majetkového odboru města Strakonice 
a bude dohodnut další postup při křížení komunikace. 

- Překop chodníků bude předlážděn v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou 
stran bude oprava zvětšena o min. 50% šíře výkopu. 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 
plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

- Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu s 
Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“ schválenými 
ministerstvem dopravy. 

- V rámci této akce bude provedena přílož optických vláken, které budou 
v majetku města dle přílohy k tomuto bodu - délka trasy 1080m, na stávající 
trase bude instalována kabelová komora a z ní budou ukládány 1-3 trubky HDPE 
40. Náklady na materiál uhradí město Strakonice 

Konkrétní podmínky pro definitivní úpravu povrchů (znázorněno graficky v příloze 
k tomuto bodu, která bude nedílnou součástí smlouvy): 

- Ulice Alf. Šťastného - opravy chodníků s povrchem z kamenných desek, 
zádlažba bude provedena v celé šíři chodníku 

- Ulice Bezděkovská, část ulice Dukelská před BD a část ulice Nádražní před BD - 
opravy chodníků s povrchem z kamenných kostek 5x5 cm – mozaika – u šíře 
chodníku do 2 metrů bude provedena zádlažba v celé šíři chodníku.  

- Ulice Holečkova od křižovatky s ul. Komenského po obou stranách až ke 
křižovatce s ul. Luční a dále ke křižovatce s ul. Bezděkovská, ul. Luční před BD 
- u těchto chodníků s novým povrchem bude provedena zádlažba v celé šíři 
chodníku  

- Ulice Alf. Šťastného, od křižovatky s ul. Bezděkovská směrem ke křižovatce s 
ul. Nádražní - opravy chodníků s asfaltovým povrchem – bez podélných oprav 
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po uložení inž. sítí, oprava asfaltového povrchu bude provedena v celé šíři 
chodníku 

- U chodníků se šířkou přesahující 180 cm bude obnoven povrch v maximální šíři 
180 cm. 

Město Strakonice zajistí srovnání silničních obrub a dodá novou zámkovou dlažbu a 
společnost T-Mobile CZ zajistí pokládku dlažby v celé šíři chodníku a srovnání 
parkových obrub v následujících lokalitách: 

- Ulice Alf. Šťastného - celý úsek před mezi kamennými deskami a asfaltovým 
povrchem 

- Ulice Heydukova – levá strana při pohledu od ul. Písecká tj. před čp., od čp. až 
ke křižovatce s ul. Klostermannova, navazující úsek ul. Klostermannova před čp.  
až ke křižovatce s ul. Dukelská a ul. Dukelská před čp.  

- Ulice Družstevní před čp.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 

6) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „FIS_FTTH_CZ_2895_34001_
00401_Strakonice_2“  
Žadatel: T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 
Usnesení č. 2869/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností T-Mobile Czech Republic 
a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít 
smlouvu o věcném břemeni pro uložení zemní páteřní optické trasy do pozemků v 
majetku města Strakonice p. č. 112/2, 112/1, 1314/1, 1314/5, 97/9, 97/2,  93, 1339/1, 
46/2, 46/3, 46/6, 46/5, 46/1, 46/7, 591/2, 591/3, 595/1, 595/12, 595/6, 1288/29, 
595/11, 590/4, 789/4, 789/2, 789/3, 787/3, 787/1, 787/8, 787/7, 787/2, 1288/56, 
1288/30, 
781/1, 46/4 vše v k. ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „FIS_
FTTH_CZ_2895_34001_00401_Strakonice_2“ dle sazebníku, tzn. za částku 50 Kč/bm, 
minimálně však 10.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění komunikační 
sítě – páteřní optická trasa včetně optických přípojek na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat komunikační síť na Zatížené nemovitosti. Věcné 
břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné zřídit, mít a udržovat na 
Zatížené nemovitosti potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na 
komunikační síti úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice páteřní optickou trasou včetně 
přípojek bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Odpovědnost za škody a sankce: 
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Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je budoucí 
oprávněná povinna závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude 
odstraněna v termínu stanoveném na základě dohody obou smluvních stran. V případě, 
že k dohodě nedojde ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, pak bude závada odstraněna v 
termínu, který stanoví písemně budoucí povinný, jako dobu přiměřenou s ohledem na 
charakter závady, rozsah závady a s ohledem na klimatické podmínky. V případě, že 
do stanovené lhůty nebude oprava provedena, je budoucí oprávněná povinna uhradit 
budoucímu povinnému smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vad. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění komunikační sítě je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Obecné podmínky pro definitivní úpravu povrchů 

- Křížení komunikací bude přednostně řešeno bezvýkopovou technologií. Nebude-
li tak možné např. z důvodu umístění stávajících sítí, provést protlak nebo 
podvrt, bude svoláno jednání se zástupci majetkového odboru města Strakonice 
a bude dohodnut další postup při křížení komunikace. 

- překop chodníků bude předlážděn v šířce, ve které byl prováděn výkop a z obou 
stran bude oprava zvětšena o min. 50% šíře výkopu. 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 
plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

- Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu s 
Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“ schválenými 
ministerstvem dopravy. 

- V rámci této akce bude provedena přílož optických vláken, které budou v 

majetku města dle přílohy k tomuto bodu - délka trasy 1315m, na stávající trase 

bude instalována kabelová komora a z ní budou ukládány 1-2 trubky HDPE 40, 

u restaurace Splávek bude instalována ještě jedna komora pro rozbočení tras. 

Náklady na materiál uhradí město Strakonice 

Konkrétní podmínky pro definitivní úpravu povrchů (znázorněno graficky v příloze 
k tomuto bodu, která bude nedílnou součástí smlouvy): 

- ulice Lidická v úseku od DD až k ČSOB - opravy chodníků s povrchem z 
kamenných desek – zádlažba bude provedena v celé šíři chodníku 

- ulice Lidická od ČSOB k BD a na druhé straně ul. Lidická celý úsek od křížení 
ulice k objektu firmy Elit, na Sídlišti 1. máje dotčené úseky od prodejny potravin   
BD a úsek od BD k BD a ul. Mlýnská před BD - opravy chodníků s novým 
povrchem – zádlažba bude provedena v celé šíři chodníku 

- u chodníků se šířkou přesahující 180 cm bude obnoven povrch v maximální šíři 
180 cm. 

Město Strakonice zajistí srovnání silničních obrub a dodá novou zámkovou dlažbu a 
společnost  T-Mobile CZ zajistí pokládku dlažby v celé šíři chodníku a srovnání 
parkových obrub v následujících lokalitách: 

- ulice Mlýnská - úsek pod objektem Hvězda a dotčený úsek pod výměníkem  
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

7) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce – Mateřská škola Školní 
Strakonice, se sídlem Školní 80, Strakonice II, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2870/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2021-00356 uzavřené dne 01.09.2021 mezi 
městem Strakonice a MŠ Školní Strakonice, se sídlem Školní 80, Strakonice II, 386 01 
Strakonice, jehož předmětem bude stanovení úhrady záloh na energie spojené 
s užíváním vypůjčených prostorů MŠ Stavbařů 213 ve Strakonicích, konkrétně zálohy 
na spotřebu vody ve výši 5.000  Kč/čtvrtletně a zálohy na vytápění ve výši 25.000 
Kč/čtvrtletně, zálohy budou hrazeny na období od 01.04.2022, s tím, že zálohy na II. 
čtvrtletí r. 2022 budou uhrazeny nejpozději do 05.05.2022, ostatní zálohy pak budou 
hrazeny vždy nejpozději do 5. dne prvního měsíce ve čtvrtletí, na účet města Strakonice 
uvedený ve smlouvě.  
II. Pověřuje   
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
8) Podlimitní veřejná zakázka na akci: Cyklostezka z Nového Dražejova     
(od Myslivny) do Katovic přes Pracejovice“ zadávaná formou Design and 
Build (Navrhni a Postav) 
Usnesení č. 2871/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
předloženou změnu zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce na realizaci akce „Cyklostezka z Nového Dražejova (od Myslivny) do Katovice 
přes Pracejovice““. 
V zadávací dokumentaci schválené usnesením Rady města Strakonice č. 2604/2022 ze 
dne 02.02.2022 se mění dílčí termín plnění: 
d) termín podání žádosti o stavební povolení:        do 10 dnů ode dne schválení  
                                                                        projektové dokumentace  
                                                                        zadavatelem 
              
V zadávací dokumentaci schválené usnesením Rady města Strakonice č. 2604/2022 ze 
dne 02.02.2022 se doplňuje výhrada změny závazku: 
22. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 
V souladu s ustanoveními § 100 odst. 1) ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo využít níže 
uvedené vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající v 
úpravě doby plnění, resp. termínu uvedeného v bodě 4.5. odst. e) Zadávací 
dokumentace. 
 
22.1. Vyhrazená změna závazku týkající se doby plnění veřejné zakázky 
Ke změně doby plnění může dojít z důvodu: 
a) koronaviru SARS-CoV-19 nebo jiné infekční nemoci, které na straně zhotovitele 
vyvolá omezení provozu, případně způsobí nedostatek materiálů potřebných pro 
realizaci veřejné zakázky, případně prodloužení dodacích lhůty těchto materiálů, 
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b) válečných událostí na Ukrajině i jinde ve světě, které na straně zhotovitele vyvolá 
omezení provozu, případně způsobí nedostatek materiálů potřebných pro realizaci 
veřejné zakázky, případně prodloužení dodacích lhůty těchto materiálů, 
c) vyšší moci které na straně zhotovitele vyvolá omezení provozu, případně způsobí 
nedostatek materiálů potřebných pro realizaci veřejné zakázky, případně prodloužení 
dodacích lhůty těchto materiálů, 
 

V případě změny doby plnění ze shora uvedených důvodů dojde k prodloužení doby 
plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke 
změně doby plnění. 
 
V návaznosti na schválené změny zadávací dokumentace se prodlužuje lhůty pro 
podání nabídek do 09.05.2022 v 09:00 hodin. 
 

9) Rekonstrukce mostu ev. č. 22-038 přes Volyňku ve Strakonicích – 
stožáry veřejného osvětlení 
Usnesení č. 2872/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření smlouvy s firmou UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Radošovice 149, IČ 
47239514 na realizaci díla „Dodávka a montáž kompletních stožárů VO včetně vnitřní 
kabeláže na mostě ev. č. 22-038 přes řeku Volyňku ve Strakonicích“ za cenu 504.310 
Kč bez DPH, termín realizace do 31.07.2022. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 

10) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou, ul. 
Rybniční, Strakonice 
Usnesení č. 2873/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou, 
ul. Rybniční, Strakonice, o velikost 1+0 a výměře 32,93 m2 s panem XX a s paní XX. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů, a to od 12. dubna 2022 do 10. května 
2022, za účelem ubytování uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s řešením migrační vlny 
způsobené válkou na Ukrajině.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

11) FK Junior Strakonice, z. s. – rekonstrukce hřiště Na Křemelce 
Usnesení č. 2874/2022 (65/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
objednání realizace vodovodní přípojky v délce cca 150 m (výkop, podsyp pískem, PE 
100 PN 10 63x3,8 včetně pokládky), a to od nádrže na vodu  na pozemku 1224/5 v k. 
ú. Strakonice ke hřišti na pozemku parc. č. 1248/1 v k. ú. Strakonice (u LIDLU) u 
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společnosti IPS Bohemia s. r. o., Tábor, Stránského 2255, IČ: 06018173, cena díla činí 
56.250 Kč bez DPH. 
II. Schvaluje 
za účelem čerpání vody z řeky do areálu STARZ (venkovní plavecký bazén, hřiště Na 
Křemelce) objednání dodávky a montáže kalového čerpadla HCP BF-35PN 400V včetně 
ovládacího panelu M931 pro čerpadlo na 400V a dalšího příslušenství u společnosti IPS 
Bohemia s. r. o., Tábor, Stránského 2255, IČ: 06018173, cena díla činí 54.495 Kč bez 
DPH 
II. Neschvaluje 
nákup a osazení dvou nových střídaček k fotbalovému hřišti Na Křemelce na pozemku 
1224/5 v k. ú. Strakonice. 
 

1) Žádost o prodej domu Velké náměstí 
Žadatel: Demostav, spol. s r.o., IČ 466 78 573, Hluboká nad Vltavou, 
Masarykova 35  
Usnesení č. 2875/2022 (65/1c) 
Rada města po projednání 

I. Doplňuje usnesení RM č. 2809/2022 a doporučuje ZM 
schválit vyhlášení záměru na prodej pozemku o výměře 854 m2, jehož součástí je 
stavba bytového domu v části obce Strakonice I, vše v kat. území Strakonice.  
V záměru budou uvedeny následující podmínky: 

- Zájemce se zaváže k rekonstrukci (popř. nástavbě, přístavbě, stavebním 
úpravám) domu, rekonstrukce musí být v souladu s platným územním plánem 
a současně musí respektovat novou plánovanou podobu náměstí dle studie, 
kterou  město poskytne zájemci po jeho vyžádání, architektonická studie 
rekonstrukce již bude součástí žádosti o odkoupení nemovitých věcí 

- Rekonstrukce by měla ideálně architektonicky vhodně doplnit vzhled náměstí a 
navýšit kvalitní  bytové prostory a veřejnou vybavenost  

- Prodej bude realizován formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, samotný 
prodej (uzavření kupní smlouvy) bude následovat až po právní moci stavebního 
povolení rekonstrukce domu,   

- Rekonstrukce musí být zahájena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní a do 7 musí být dokončena 

- Do doby převodu vlastnického práva bude město Strakonice jako vlastník stále 
oprávněno pronajímat byty a nebytové prostory, ovšem nájemní smlouvy budou 
buď na dobu určitou maximálně 6 měsíců nebo na dobu neurčitou s maximálně 
6 měsíční výpovědní dobu.   

 

2) Žádost o prodej pozemků v lokalitě pod kulturním domem 
Žadatel: ROKLAN development s.r.o., IČ 107 27 591, se sídlem čp. 26, 383 
01 Zábrdí 
Usnesení č. 2876/2022 (65/1c) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM 

schválit vyhlášení záměru na prodej pozemků o výměře 494 m2, o výměře 96 m2, o 
výměře 37 m2, části o výměře 220 m2 a části o výměře 30 m2, vše v kat. území 
Strakonice.  
V záměru budou uvedeny následující podmínky: 

- Výstavba bytového domu bude architektonicky vhodně navazovat na projektový 
záměr rekonstrukce kulturního domu, včetně souvisejících úprav okolí kulturního 
domu, a bude řešena s ohledem na stávající okolní zástavbu  

- Prodej pozemků bude realizován formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 
samotný prodej (uzavření kupní smlouvy) bude následovat až po právní moci 
stavebního povolení na nový bytový dům,   

- Město bude mít možnost ovlivnit projekt – zájemce bude povinen předložit 
architektonickou studii  

- Architektonická studie bude předložena již společně se žádostí o odkoupení 
pozemků  

- Výstavba musí být zahájena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, jinak bude požadován zpětný převod,  

- Výstavba musí být dokončena do 7 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní 

- Zájemce musí předložit reference s výstavbou bytových domů – realizaci 
alespoň 2 obdobných projektů 

 

3) Smlouva o využití starého autobusového nádraží – dodatek 
Usnesení č. 2877/2022 (65/1c) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití starého autobusového nádraží ze dne 
21.11.2016 uzavřené mezi městem Strakonice a společností ČSAD STTRANS a. s., IČ 
251 98 688, se sídlem Strakonice, U Nádraží 984, PSČ 386 13, jehož předmětem bude 
prodloužení lhůty sjednané v článku 3.2. smlouvy, tzn. že ČSAD STTRANS se zavazuje 
získat územní rozhodnutí pro stavbu na území Starého autobusového nádraží do 
31.12.2023. 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města uzavřením předmětného dodatku. 
 
Na závěr bodu „Majetkové záležitosti“ se schůze RM zúčastnil pan XX se svou žádostí 
o umožnění dalšího užívání bytu. 
 

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

 Rozpočtová opatření č. 18 – 30 
Usnesení č. 2878/2022 (65/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO  č. 18  ve výši  2.126.000,00 Kč 
Průtoková účelová dotace z JčK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna 
Strakonice za účelem realizace Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí 
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knihoven v roce 2022. 

Rozpočtová skladba příjmy 1090 – 0000 –4122 ÚZ 744 
 výdaje 1090 – 3314 –5336 ÚZ 744 

 
RO  č. 19  ve výši  4.298.000,00 Kč 
Druhá splátka průtokové neinvestiční účelové dotace pro příspěvkovou organizaci 
Městský ústav sociálních služeb  na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022. 

Rozpočtová skladba příjmy 1230 – 0000 – 4122 ÚZ 13 305 
 výdaje 1230 – 43xx – 5336 ÚZ 13 305 

 
RO  č. 20  ve výši  84.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí – krizové řízení na demontáž 
stávajících hlásičů. V rámci akce „Modernizace a rozšíření varovného a informačního 
systému města Strakonice“ budou nainstalovány hlásiče nové. Rozpočtové opatření 
bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 215 – xxxx – 5xxx  
 příjmy 21x – 3429 – 2229  

 
RO  č. 21  ve výši  250.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z položky platy na 
položku náhrady v době nemoci. V rozpočtu je schválená částka 80.000 Kč, 
k dnešnímu dni je z důvodu vyšší nemocnosti a výplaty mimořádného příspěvku při 
nařízené karanténě zcela vyčerpána. 

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

 
RO  č. 22  ve výši  34.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Zádlažba 
prostoru před tribunou – areál Na Sídlišti“. V rozpočtu je schválená částka 300.000 Kč. 
Nad rámec plánované rozsahu prací byl opraven havarijní stav podhledu tribuny a dále 
bylo opraveno kovové zábradlí. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých 
let. 

Rozpočtová skladba výdaje 752 - 3412 - xxxx  
 financování                  8115  

 

II. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 23  ve výši  400.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytování individuálních dotací.  
K navýšení dochází zejména z důvodu podpory tréninků mládeže v okolních městech 
s ohledem na uzavření plaveckého bazénu ve Strakonicích v měsících leden a únor. 
Rozpočtové opatření bude kryto vratkami nevyčerpaných dotací poskytnutých 
z dotačních programů města Strakonice na rok 2021. 

Rozpočtová skladba výdaje 215 – xxxx – 5xxx  
 příjmy 21x – 3429 – 2229  
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RO  č. 24  ve výši  15.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na výkup teplovodu v lokalitě 
Šumavská, včetně technologického zařízení výměníkových stanic. Důvodem výkupu je 
ukončení sporů týkajících se teplovodů a vytápění v lokalitě Šumavská, návaznost na 
pravomocný rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích a další související 
řízení. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 700 – 3634 – 612x  
 financování 8115  

 
RO  č. 25  ve výši  6.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na opravy střešních konstrukcí a další 
nutné opravy sportovních zařízení. Finanční prostředky budou použity: 
- částka 4.800.000 Kč na projekt „Oprava tribuny sportovního areálu Na Křemelce“ 

(na projekt je přislíbena dotace ve výši 1.400.000 Kč) 
- částka 600.000 Kč na projektovou dokumentaci a realizaci opravy sportovní haly 

STARZ, Máchova ul. 1113 - doplnění ztužidel 
- částka 370.000 Kč na opravu střechy zimního stadionu. 
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 75x – 3412 – xxxx  
 financování 8115  

 
 
RO  č. 26  ve výši  23.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Komunikace 
Zvolenská“. Na akci je v rozpočtu města již schváleno 15.000.000 Kč. Hlavním cílem 
rekonstrukce a modernizace je odstranění bodových závad spočívajících v zúžení 
komunikace v místě přechodů, zpomalení provozu v křižovatce ulice Zvolenská s ulicí 
Máchova a Krále Jiřího z Poděbrad, zlepšení rozhledových poměrů. Dnešní povrch ulice 
Zvolenská je velmi špatný, šířkové poměry ulice Máchova jsou nedostatečné (při 
zaparkovaných autech není komunikace obousměrně průjezdná). Součástí stavby bude 
i rekonstrukce odvodnění komunikace a všech inženýrských sítí v majetku města 
Strakonice (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Po provedení rekonstrukce dojde 
ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v této části Strakonic. Rozpočtové 
opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 731 – xxxx – xxxx  
 financování 8115  

 
RO  č. 27  ve výši  1.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na zajištění provizorního ubytování pro 
uprchlíky z Ukrajiny. Jedná se o stavební úpravy objektů města Velké náměstí č.p. 1, 
Na Křemelce 304, Tovární 220. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých 
let. 

Rozpočtová skladba výdaje 7xx – 6221 – xxxx  
 financování 8115  

 
RO  č. 28  ve výši  1.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru životního prostředí – krizové řízení na zajištění výdajů 



Stránka 30 (celkem 42) 
 

spojených s ubytováním ukrajinských uprchlíků (vybavení – nábytek, spotřebiče, 
matrace, dále jídlo, čisticí prostředky a další materiál, internet, apod.). Rozpočtové 
opatření bude kryto prostředky minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 406 – 6221 – xxxx  
 financování 8115  

 
RO  č. 29  ve výši  3.589.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na „Společný projekt pro školy: ZŠ Krále 
Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“. Celkové výdaje na projekt 
činí  6.197.000 Kč, v rozpočtu města je schválena částka 2.608.000 Kč. Realizace 
projektu bude podpořena dotací IROP v předpokládané výši 5.156.515 Kč. V rámci 
akce bude pořízeno vybavení IT učebny v ZŠ Povážská, dvě jazykové učebny v ZŠ 
Poděbradova, interaktivní panely do ZŠ Povážská, a ZŠ F.L. Čelakovského, WC pro 
handicapované (ZŠ F.L. Čelakovského 2x a ZŠ Poděbradova 1x), zároveň bude 
vysázeno 80 ks stromků. Rozpočtové opatření bude z části kryto vratkou návratné 
finanční výpomoci Základní školou Dukelská, z části  prostředky minulých let 
(1.589.000 Kč). 
 

Rozpočtová skladba výdaje 297 – xxxx – xxxx  
 příjmy 1321 – 3113 – 2451  
 financování 8115  

 

RO  č. 30  ve výši  1.200.000,00 Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci úseku personalistiky a mezd z položky platy na 
položku náhrady v době nemoci. V rozpočtu je schválená částka 500.000 Kč, 
k dnešnímu dni je z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců a výplaty mimořádného 
příspěvku při nařízené karanténě zcela vyčerpána. 

Rozpočtová skladba výdaje 101 - 6171 - 5424 + 
 výdaje   101 - 6171 - 5011       - 

 

 Pohledávky města – novela exekučního řádu 
Usnesení č. 2879/2022 (65/2a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
u pohledávek nepřesahujících 1.500 Kč, kde nebylo v posledních třech letech před 
účinností novely exekučního řádu (exekuce nařízena do 31.12.2018) nic vymoženo, 
nezasílat zálohu ve výši 500 Kč na spis s tím, že exekutor exekuci zastaví. 
 

3. Odbor školství 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2022 
Usnesení č. 2880/2022 (65/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 6. jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 28. 3. 2022. 
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II. Bere na vědomí  
hodnoticí tabulky Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 
2022, opatření 1 - Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury, opatření 2 - Podpora 
jednorázových kulturních akcí a projektů. 
III. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Skupině historického šermu Vendetta, z. s., 
Šumavská 252, 386 01 Strakonice, IČO: 270 14 762 na podporu celoroční činnosti - 
nájemné a energie v pronajatých prostorách, nákup, oprava a údržba obuvi, kostýmů, 
zbraní a rekvizit, cestovní náhrady, propagace vystoupení (inzerce, plakáty), mycí, 
čistící a desinfekční prostředky pro úklid prostor a údržbu obuvi/kostýmů. 
IV. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 10 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Jednotě Karla Havlíčka Borovského, z. s., 
Arch. Dubského 966, 386 01 Strakonice, IČO: 023 67 246 na podporu celoroční činnosti 
- pohřebné členů spolku, cestovné, kancelářské potřeby, fotodokumentace, květiny, 
tisk a ozvučení akcí.  
V. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 30 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Rodinnému centru Beruška Strakonice, z. s., 
Lidická 194, 386 01 Strakonice, IČO: 270 06 107 na podporu celoroční činnosti - 
energie (voda, teplo, elektřina), nájemné, propagace akcí.  
VI. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 35 000 Kč Prácheňáčku, z. s., Mírová 831, 386 
01 Strakonice, IČO: 650 53 800 na podporu celoroční činnosti - náklady na dopravu na 
vystoupení, náklady na letní soustředění, obnova krojového vybavení, pořízení rekvizit 
a údržba hudebních nástrojů.  
VII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 12 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX, IČO: 472 57 954 na podporu 
celoroční činnosti Dechové kapely Nektarka - energie (elektrika, voda, teplo), 
propagace kapely v médiích, stolní a kapesní kalendáře, údržba a obnova krojů, 
nástrojů a prvků aparatury, zabezpečení zkoušek. 
VIII. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, MONKEYS Strakonice, z. s., Na Dubovci 140, 
386 01 Strakonice, IČO: 228 81 646 na podporu celoroční činnosti - náklady spojené s 
provozními výdaji záloh na nájemné a energie klubových prostor, zajištění 
profesionálních externích lektorů v rámci tanečních soustředění, obnova kostýmů, 
technické vybavení tréninkových prostor. 
IX. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčko Strakonice, z. s., Tržní 815, 386 
01 Strakonice, IČO: 228 71 365 na podporu celoroční činnosti - nájemné, energie, 
doprava, obnova a nákup kostýmů, nákup látek a doplňků, spolková trička, platby 
ostatních služeb, platby lektorům, náklady na provoz a kancelářské potřeby, 
propagace, nákup materiálu a drobného majetku.  
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X. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 40 000 Kč Loutkové scéně Radost Strakonice, z. 
s., Kosmonautů 1266, 386 01 Strakonice, IČO: 608 29 206 na podporu celoroční 
činnosti - realizace nové inscenace, světelná technika, technické vybavení (nářadí), 
vzdělávání členů souboru - účast na seminářích, nájemné a paušál za provozní náklady 
(energie, otop, voda). 
XI. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké 
náměstí 4, 386 01 Strakonice, IČO: 650 16 963 na podporu celoroční činnosti - pořízení 
ozvučovací techniky, vybavení pro mezigenerační setkávání, propagační stojany a 
nákup publikací pro děti. 
XII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX, IČO: 764 40 907 na podporu 
celoroční činnosti RM Dance - nájemné, ušití a nákup tanečních kostýmů, nákup 
doplňků a rekvizit k choreografiím, nákup týmových oděvů (doplňků), taneční 
workshopy (externí lektoři), startovné na soutěže, propagace. 
XIII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 40 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Mladé dudácké muzice, z. s., Sokolovská 983, 
386 01 Strakonice, IČO: 227 28 287 na podporu celoroční činnosti - doprava na 
vystoupení, údržba krojového inventáře, údržba a rozšiřování souborového 
instrumentáře, pořízení střešního boxu na přepravu kontrabasu. 
XIV. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 40 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prácheňskému souboru písní a tanců 
Strakonice, z. s., Mírová 932, 386 01 Strakonice, IČO: 606 50 427 na podporu celoroční 
činnosti - nájemné, pořízení a oprava lidových krojů, rekvizit a hudebních nástrojů, 
doprava, materiální a technické vybavení.  
XV. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) ve snížené výši 18 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01 Strakonice, IČO: 269 92 019 na podporu celoroční činnosti - nájemné za 
pravidelné tréninky a prostor na taneční semináře, soustředění skupiny a letní taneční 
školy, platby za lektory, obnova a pořízení nových kostýmů, propagace.  
XVI. Neschvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 1) Divadelnímu souboru Čelakovský Strakonice, Mírová 
831, 386 01 Strakonice, IČO: 625 19 751 na podporu celoroční činnosti - výdaje 
spojené s uvedením nových inscenací (kulisy, rekvizity, kostýmy, autorská práva), 
výdaje na následná představení (cestovné, nocležné), provozní náklady (nájemné a 
služby s tím spojené, odměny režisérům) z důvodu nedoložení povinné přílohy 
k žádosti. 
XVII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 5 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý 
Dražejov, Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 671 51 647 na zajištění akce Dětský 
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maškarní rej - honorář za produkci dětské hudby, výzdoba, materiální zajištění, 
doprava (pohonné hmoty). 
XVIII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 6 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý 
Dražejov, Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 671 51 647 na zajištění akce 
Rozloučení s létem pro děti - honorář kapely, materiální zajištění, doprava (pohonné 
hmoty), zapůjčení grilu, palivo na opékání. 
XIX. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 3 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Starý 
Dražejov, Dražejov 38, 386 01 Strakonice, IČO: 671 51 647 na zajištění akce Setkání 
spoluobčanů Dražejova na Štědrý večer - nákup vánočního stromu včetně kotvícího 
zařízení, materiální zajištění, doprava (pohonné hmoty), vánoční ozdoby, prskavky, 
svíčky. 
XX. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 10 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SKI-Klubu Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 
01 Strakonice, IČO: 600 90 022 na knihu Strakonická stopa aneb 100 let 
organizovaného lyžování ve Strakonicích - vydání, tisk, korektury a odměna 
spoluautorovi. 
XXI. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 3 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 
2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 252 28 633 na nákup odborné literatury pro účastníky XXX. 
ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky. 
XXII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 5 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů 
Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO: 632 93 234 na zajištění akce 
Požární ochrana očima dětí 2022 - nákup medailí a drobných cen, propagační materiály 
s tematikou čísel 112 a 150. 
XXIII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 15 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Prostoru pro historii techniky, o. p. s., 
Kosmonautů 1241, 386 01 Strakonice, IČO: 281 46 654 na zajištění vzpomínkové 
motocyklové Soutěže Šumavou 2022 - výroba plakátů, startovních čísel, pronájmy 
prostranství, propagace akce, webové stránky, cestovné organizátorů a odtahové 
služby při zajištění tratě, výroba ukazatelů trati, plakety pro všechny jezdce, medaile a 
vítězné poháry. 
XXIV. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Sunshine Cabaretu, z. s., Švandy dudáka 737, 
386 01 Strakonice, IČO: 228 38 759 na zajištění akce Divadlo trochu jinak - honoráře 
pro účinkující, ubytování, tisk a výlep plakátů.  
XXV. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 11 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Sunshine Cabaretu, z. s., Švandy dudáka 737, 
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386 01 Strakonice, IČO: 228 38 759 na zajištění akce Filmové léto 2022 - autorská 
práva, poplatky OSA, tisk a výlep plakátů, honoráře pro hudebníky. 
XXVI. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 28 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Nadačnímu fondu Gymnázia Strakonice, 
Máchova 174, 386 01 Strakonice, IČO: 600 90 031 na cestovní náklady a účastnický 
poplatek při účasti Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice na mezinárodním hudebním 
festivalu Istra Music Festival 2022. 
XXVII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Čadek – Peterka, s. r. o., Řepice 162, 386 01 
Řepice, IČO: 075 03 385 na zajištění akce Trucksraz Strakonice - zapůjčení mobilního 
sociálního zařízení Johny servis. 
XXVIII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na zajištění akce Slovoslet - honoráře 
lektorů, ubytování lektorů, tisk a výlep plakátů, tisk programové nabídky, grafika, 
pořízení fotografické dokumentace, administrace webu a sociálních sítí. 
XXIX. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 15 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, MONKEYS Strakonice, z. s., Na Dubovci 140, 
386 01 Strakonice, IČO: 228 81 646 na zajištění akce Václavská stage - honoráře pro 
účinkující, pronájem tanečních prostor, zázemí pro vystupující, propagace, elektřina. 
XXX. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Římskokatolické farnosti Strakonice, Velké 
náměstí 4, 386 01 Strakonice, IČO: 650 16 963 na zajištění otevření kostela sv. Markéty 
pro veřejnost v letní sezoně – honoráře pro brigádníky, průvodcovské služby.  
XXXI. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 20 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, CTS Sluníčko Strakonice, z. s., Tržní 815, 386 
01 Strakonice, IČO: 228 71 365 na zajištění akce Dance show Strakonice - honoráře 
pro účinkující, moderátora, kapely, lektory, zdravotní službu, pronájem prostor, 
doprava, ubytování, propagace, trička pro účinkující a pořadatele, upomínkové 
předměty a ceny.  
XXXII. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 25 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX na vydání knihy pro děti – Lupínkov.  
XXXIII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 4 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, paní XX, IČO: 749 32 756 na zajištění akce 
Literární večery Pod Stolem - honoráře účinkujících, tisk a výlep plakátů. 
XXXIV. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 35 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, N.S.E.F. production, s. r. o., Žirovnická 
2389/1A, 106 00 Praha 10, IČO: 273 66 413 na zajištění akce Best of Skutečná liga ve 
Strakonicích - honoráře kapel, propagace, doprava kapel, prezentace projektu, 
ubytování, produkční a organizační práce. 
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XXXV. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 7 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 
417, 386 01 Strakonice, IČO: 606 50 834 na zajištění festivalu SouthRocks 2022 - 
technické zajištění akce, honoráře umělců, materiál. 
XXXVI. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 5 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX na projekt Artwall Strakonice - tisk 
vystavených fotografií a plakátů, nákup lepidla a podkladových kartonů, výlep plakátů. 
XXXVII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 10 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01 Strakonice, IČO: 269 92 019 na zajištění akce 35 let s Rozálií - pronájem 
prostor, honoráře účinkujícím, platby za lektory, propagace akce v médiích, tiskoviny, 
letáky, fotodokumentace - výstava, identifikační náramky. 
XXXVIII. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 7 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Taneční skupině Rozálie Strakonice, Tržní 
1152, 386 01 Strakonice, IČO: 269 92 019 na účastnické poplatky, startovné a dopravu 
při 25. ročníku Mistrovství ČR v country tancích a cloggingu dětí v Praze.  
XXXIX. Schvaluje  
poskytnutí dotace (opatření 2) ve snížené výši 6 000 Kč, z důvodu omezených 
finančních prostředků v rozpočtu města, Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana 
z Prachové 263, 386 01 Strakonice,   IČO: 606 50 745 na zajištění akce Květnový 
koncert ZUŠ Strakonice - pronájem nebytových prostor a poskytnutých služeb v MěDK 
Strakonice. 
XL. Schvaluje 
uzavření předmětných veřejnoprávních smluv. 
XLI. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv. 
 

 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 

Usnesení č. 2881/2022 (65/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis z 6. jednání komise pro sport ze dne 24.03.2022 a hodnoticí tabulky Dotačního 
programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových 
aktivit pro rok 2022, opatření 1 - podpora na nájemné a služby spojené s nájmem ve 
sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - spravovaných STARZem 
Strakonice, opatření 2 - podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice pro mládež - v tělocvičnách základních škol zřizovaných městem Strakonice.  
II. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 040 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. 
s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ (hřiště Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, fotbalové hřiště UMT, 
tělocvična Lidická, plavecký stadion, sportoviště Na Muškách, atletické sektory Na 
Sídlišti).  
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III. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 72 000 Kč NK Habeš Strakonice z. s., 
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (tělocvična Lidická, tělocvična TJ ČZ).  
IV. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 10 000 Kč SKI KLUBu Strakonice, z. s., Máchova 
108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ (atletické sektory Na Sídlišti).  
V. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 35 000 Kč Domu dětí a mládeže, Na Ohradě 
417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních 
STARZ (plavecký stadion).  
VI. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 38 400 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice 
z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na úhradu nájemného a 
služeb v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  
VII. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 60 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 23, 386 
01 Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného a služeb v zařízeních STARZ 
(hřiště u Lidlu, fotbalové hřiště UMT, tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, atletické 
sektory Na Sídlišti). 
VIII. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 082 000 Kč (oddíl atletiky 92 000 Kč, 
badmintonu 99 000 Kč, házené 765 000 Kč, volejbalu 126 000 Kč) TJ ČZ Strakonice, 
spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ  (volejbal - tělocvična Lidická, tělocvična TJ ČZ; atletika - 
házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ, atletické sektory Na Sídlišti; házená - 
házenkářská (oblouková) hala, tělocvična TJ ČZ; badminton - tělocvična TJ ČZ).  
IX. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 187 000 Kč SK Basketbalu Strakonice z. 
s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ).  
X. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1)  ve výši 320 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., 
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ (tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, házenkářská (oblouková) 
hala, tělocvična TJ ČZ, plavecký stadion, sportoviště Na Muškách, atletické sektory Na 
Sídlišti).  
XI. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 230 000 Kč SK Fight Pro Strakonice, z. 
s., Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na úhradu nájemného 
a služeb v zařízeních STARZ (tělocvična Lidická).   
XII. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 560 000 Kč Basketbalovému klubu 
Strakonice z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ, tělocvična TJ ČZ, 
sportoviště Na Muškách, atletické sektory Na Sídlišti).  
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XIII. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 317 000 Kč HC Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (zimní stadion).  
XIV. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 1 046 000 Kč Tělovýchovné jednotě 
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na úhradu 
nájemného a služeb v zařízeních STARZ (plavecký stadion).  
XV. Neschvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 1) ve výši 8 000 Kč Potápěčům Strakonice o. s., 
Kosmonautů 1242, 386 01 Strakonice, IČO 22662057 na úhradu nájemného a služeb 
v zařízeních STARZ (plavecký stadion) z důvodu nedoložení povinné přílohy.  
XVI. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 60 000 Kč FK Junioru Strakonice, z. s., 
Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní, ZŠ Povážská Strakonice, 
ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad).    
XVII. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 4 725 Kč NK Habeš Strakonice, z. s,, Na 
Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad). 
XVIII. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč Domu dětí a mládeže, Na Ohradě 
417, 386 01 Strakonice, IČO 60650834 na úhradu nájemného v tělocvičnách základních 
škol (ZŠ Strakonice, Dukelská). 
XIX. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 22 120 Kč Sportovnímu klubu JUDO 1990 
Strakonice z. s., Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869 na úhradu 
nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ Strakonice, Dukelská).  
XX. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 20 000 Kč TJ Dražejov z. s., Virt 23, 386 01 
Strakonice, IČO 60650796 na úhradu nájemného v tělocvičnách základních škol (ZŠ F. 
L. Čelakovského - Jezerní, ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, Dukelská).  
XXI. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 8 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
atletiky, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ Povážská Strakonice).  
XXII. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 40 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
stolního tenisu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného 
v tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Chelčického).  
XXIII. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 50 000 Kč TJ ČZ Strakonice, spolek, oddílu 
volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ Povážská Strakonice).  
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XXIV. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 44 400 Kč SK Basketbalu Strakonice, z. s., 
Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad).  
XXV. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 10 000 Kč Institutu poradenské psychologie z. 
s., Stavbařů 211, 386 01 Strakonice, IČO 65956800 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice - Jezerní). 
XXVI. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 16 000 Kč Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 
1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - Chelčického, ZŠ F. L. Čelakovského - Jezerní, 
ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ Strakonice, Dukelská, ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z 
Poděbrad).  
XXVII. Schvaluje 
poskytnutí dotace (opatření 2) ve výši 33 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice, z. 
s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na úhradu nájemného v 
tělocvičnách základních škol (ZŠ Strakonice, Dukelská; ZŠ Povážská Strakonice; ZŠ 
Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad).  
XXVIII. Schvaluje 
uzavření předmětných veřejnoprávních smluv. 
XXIX. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv. 
 

 Pozvání delegací z partnerských měst – 24. Mezinárodní dudácký 
festival 

Usnesení č. 2882/2022 (65/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
pozvání tříčlenné delegace z partnerského města Bad Salzungen (SRN), Lengnau 
(Švýcarsko), z partnerské oblasti Calderdale (Velká Británie) a z přátelského města 
Rawicz (Polsko) do Strakonic u příležitosti konání 24. mezinárodního dudáckého 
festivalu ve dnech 26.-28. srpna 2022. 
 

 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice 

Usnesení č. 2883/2022 (65/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2021/2022 ředitelům základních a 
mateřských škol zřizovaných městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je 
samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na odboru školství. 
II. Ukládá 
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení.   
 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání  
Usnesení č. 2884/2022 (65/3) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání: 
MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353 Kč 290 
MŠ Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Kč 285 
MŠ Strakonice, Lidická 625 Kč 300 
MŠ Holečkova Strakonice Kč 350   
MŠ Spojařů Strakonice Kč 335 
MŠ Školní Strakonice Kč 460 
MŠ Strakonice, Šumavská 264 Kč 280 
MŠ Čtyřlístek, Strakonice, Šumavská 264 Kč 385 
 
   
Částka je stanovena pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023. 
 

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské 
školy v MŠ Strakonice, Lidická 625 

Usnesení č. 2885/2022 (65/3a) 
Rada města po projednání 
I. Povoluje 
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 v MŠ Strakonice, 
Lidická 625, v 1., ve 2., ve 3. a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu 
dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
4. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Ceník výkonů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. 2022 
Usnesení č. 2886/2022 (65/4) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla  
souhlasit s předloženým „Ceníkem výkonů společnosti Technické služby Strakonice 
s.r.o. 2022“ a jeho platností od 1. 5. 2022. 
 

 Návrh čerpání vodohospodářského fondu města Strakonice pro rok 
2022 

Usnesení č. 2887/2022 (65/4) 
Rada města po projednání 
II. Rozhodla  
souhlasit s předloženým „Návrhem čerpání vodohospodářského fondu města 
Strakonice pro rok 2022“ 
 
5. Odbor životního prostředí 
Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Objednávky OŽP za únor a březen 2022 
Usnesení č. 2888/2022 (65/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za únor a březen 2022. 
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6. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Rekonstrukce výtahu pro 

MěÚSS Strakonice 2022“ 
Usnesení č. 2889/2022 (65/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (rekonstrukce 
výtahu – Lidická 189, Strakonice, nová budova, předpokládaná hodnota 1.500.000,- 
Kč bez DPH) na akci „Rekonstrukce výtahu pro MěÚSS Strakonice 2022“.  
II. Souhlasí 
s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce výtahu pro MěÚSS Strakonice 2022“. 
III. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce výtahu pro MěÚSS Strakonice 2022“ těmto firmám: 
1.  Výtahy Line s.r.o.  
 IČO 25174762, se sídlem Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice 
2.  BREMA spol. s r.o. 
 IČO 44264321, se sídlem čp. 127, 251 01 Modletice 
3.  SCHINDLER CZ a.s. 
 IČO 27127010, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 
IV. Souhlasí se složením hodnotící komise: 
členové hodnotící komise: 
1. Ing. Rudolf Oberfalcer                                               
2. XX 
3. XX    
4. XX 
5. XX 
náhradníci členů hodnotící komise: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. XX 
V. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné 
zakázky. 
 

7. Odbor rozvoje 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Příkazní smlouva na poradenské, analytické a konzultační služby 
v souvislosti s projektovým záměrem s pracovním názvem 
„Relaxační zóna Panská zahrada“ 

Usnesení č. 2890/2022 (65/7) 
Rada města po projednání 
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I. Neschvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na poradenské, analytické a konzultační služby v souvislosti 
s projektovým záměrem s pracovním názvem „Relaxační zóna Panská zahrada“ se 
společností RPA Dotace s.r.o., Starobrněnská 20, 60200 Brno, IČ: 01399357, 
v předloženém znění. 
 
8. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka 
obchodní společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem 
Raisova 274, Strakonice, 386 01, IČ: 25156888 – Zápis č.2/2022 ze 
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 31. března 
2022 distančním způsobem 

Usnesení č. 2891/2022 (65/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č.2/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 31. března 
2022 distančním způsobem.        
 
9. TC Přádelna Strakonice s.r.o.  

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, 
Velké nám. 2, 386 01 jako jediného akcionáře společnosti TC 
Přádelna Strakonice s.r.o. se sídlem Na Dubovci 140, 386 01 
Strakonice, IČ: 05879841 v působnosti valné hromady - Zrušení 
licence TC Přádelna Strakonice s.r.o. na dodávky tepla 

Usnesení č. 2892/2022 (65/9) 
Rada města po projednání přijala podle §102, odst. 2, písm. c) zákona 128/200 Sb., o 
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti TC 
Přádelna Strakonice s.r.o. na svém jednání konaném výše uvedeného dne toto 
rozhodnutí: 
I. Rozhodla 
odložit rozhodnutí o zrušení licence TC Přádelna s.r.o. na dodávky tepla do doby 
projednání odkoupení dotčených teplovodů v Zastupitelstvu města Strakonice. 
 
10. Starosta 

 Pokyn k podání či nepodání dovolání proti rozsudku Krajského soudu 
v Českých Budějovicích ze dne 02.02.2022 č.j. 7 Co 1287/2021-529 

Usnesení č. 2893/2022 (65/9) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
nepodat dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 
02.02.2022 č.j. 7 Co 1287/2021-529. 
 
 

 Posouzení hodnoty technologie VS a energetického rozvodného 
zařízení – lokalita Šumavská a Arch. Dubského ve Strakonicích  

Usnesení č. 2894/2022 (65/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
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dopis předsedy představenstva společnosti Teplárna Strakonice a.s. pana XX 
k posouzení hodnoty a stavu technologie VS a energetického rozvodného zařízení – 
lokalita Šumavská a Arch. Dubského ve Strakonicích ze dne 11.04.2022. 
    
II. Rozhodla 
nezadávat vypracování dalšího znaleckého posouzení hodnoty technologie VS a 
energetického rozvodného zařízení – lokalita Šumavská a Arch. Dubského ve 
Strakonicích. 
 

 Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity v souvislosti s migrační vlnou 
cizinců (ozbrojený konflikt na Ukrajině) 

Usnesení č. 2895/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smluv o zajištění ubytovací kapacity mezi Jihočeským krajem jako 
objednatelem a městem Strakonice jako ubytovatelem, jejichž předmětem je zajištění 
ubytovací kapacity a umožnění bezúplatného ubytování vysídlených osob v dočasném 
nouzovém přístřeší nebo nouzovém ubytování v rozsahu stanoveném Usnesením vlády 
ČR č. 207 ze dne 16.03.2022 ve znění pozdějších změn, v souvislosti s migrační vlnou 
cizinců vyvolanou současným ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Smlouvy o zajištění 
ubytovací kapacity budou uzavírány na objekty ve vlastnictví města Strakonice 
vyčleněné usnesením RM č. 2824/2022 ze dne 30.03.2022 dle skutečné obsazenosti 
těchto objektů (prioritně ubytovna na zimním stadionu STARZ – Na Křemelce 512, 
Strakonice, Dům s pečovatelskou službou Strakonice – Jezerní 1281, Strakonice a 
Rybniční 1283, Strakonice). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv o zajištění ubytovací kapacity. 
 
 
 

Jednání rady města ukončil starosta v 17,30 hodin.     

 

Datum pořízení zápisu: 13.04.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


