Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
ze 60. schůze Rady města Strakonice
konané 2. února 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice
___________________________________________________________
Přítomni:

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

Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti

Usnesení č. 2571/2022
Usnesení č. 2572/2022 – č. 2605/2022

2. Odbor rozvoje
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.01.2022 do 31.01.2022
Usnesení č. 2606/2022
 Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016 – 2021
Usnesení č. 2607/2022
 Protokol z roční odborné technické kontroly zařízení dětských hřišť
Usnesení č. 2608/2022
 Obchodní centrum Písecká – seznámení se záměrem
Usnesení č. 2609/2022
 Projekt „Podpora dětí narozených ve Strakonicích“ – podání žádosti o dotaci
Usnesení č. 2610/2022
 Projekt „Chodník Volyňská, Strakonice“ – podání žádosti o dotaci
Usnesení č. 2611/2022
3. Odbor finanční
 Vyhlášení záměru na pronájem a podnájem pozemků - pouť
Usnesení č. 2612/2022
 Šmidingerova knihovna – použití IF
Usnesení č. 2613/2022
4. Odbor školství
 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U
Parku, Strakonice, Plánkova 353
Usnesení č. 2614/2022
 Objednávky odboru školství za prosinec 2021
Usnesení č. 2615/2022
 Charitativní běh na Podskalí dne 13. 2. 2022
Usnesení č. 2616/2022
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5. Starosta
 Spolek LUNGTA – Vlajka pro Tibet

Usnesení č. 2617/2022
 Stanovení termínů pro realizaci schválených akcí a úkonů
Usnesení č. 2618/2022
 Přezkoumání projektových dokumentací a rozpočtů
Usnesení č. 2619/2022
 Trestní oznámení – Paltop, s.r.o.
Usnesení č. 2620/2022
 Úprava usnesení RM č. 1959/2021 ze dne 28.07.2021
Usnesení č. 2621/2022
 Problematika ZEVO a nakládání s odpady
Usnesení č. 2622/2022
 Zahraniční pracovní cesta – výstava fotografií p. XX v Mnichově (SRN)
Usnesení č. 2623/2022
6. Odbor vnitřních věcí
 Uzavření nových Dodatků č. 1/2022 ke smlouvám o sběru, odvozu a likvidaci
směsného komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01
Strakonice, IČ 25156888, vzhledem k navýšení ceny svozu odpadu.
Usnesení č. 2624/2022
 Objednávky OVV za prosinec 2021 a leden 2022
Usnesení č. 2625/2022
60. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM
konstatoval usnášeníschopnost.
Usnesení č. 2571/2022
Rada města po projednání
I. Schvaluje
navržený program jednání této schůze rady města.
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová.
1) Žádost o pronájem části pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2572/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v katastrálním území Strakonice, o
výměře cca 40 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky pro
restauraci Sokolovna Strakonice, umístěnou v nebytových prostorách v domě, v ulici
Na Stráži, Strakonice.
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2) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2573/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku v katastrálním území Dražejov u
Strakonic, o výměře cca 50 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky
pro restauraci Hospoda na Myslivně, Dražejov.
3) Ukončení smlouvy o výpůjčce a nájemní smlouvy výpovědí
Usnesení č. 2574/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce číslo 2020 – 00028 ze dne 2. března 2020 uzavřené mezi
městem Strakonice a panem XX, a to výpovědí.
Předmětem výpůjčky je část pozemku o výměře cca 25 m2, užívaných za účelem
umístění cca 10 ks včelstev a kočovného vozu pro včely, v katastrálním území Nové
Strakonice.
Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé straně.
Výpověď je podávána z důvodu rekonstrukce stávající čističky odpadních vod, která
bezprostředně sousedí s předmětem výpůjčky.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné výpovědi.
III. Schvaluje
ukončení nájemní smlouvy číslo 2020 – 00030 ze dne 2. března 2020 uzavřené mezi
městem Strakonice a panem XX, a to výpovědí.
Předmětem nájemní smlouvy je část pozemku o výměře cca 200 m2, užívaných za
účelem umístění dvou plechových přístřešků, v katastrálním území Nové Strakonice.
Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi druhé straně.
Výpověď je podávána z důvodu rekonstrukce stávající čističky odpadních vod, která
bezprostředně sousedí s předmětem výpůjčky.
IV. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné výpovědi.
4) Český svaz chovatelů, z. s., základní organizace Strakonice, Podsrpenská
339, Strakonice, IČ 70534969 – žádost o rozložení platby nájemného do
čtvrtletních plateb
Usnesení č. 2575/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2016-00133, uzavřené mezi městem
Strakonice a Českým svazem chovatelů, z. s., základní organizace Strakonice,
Podsrpenská 339, Strakonice. Předmětem dodatku bude následující: nájemné bude
hrazeno předem čtyřikrát ročně, na základě faktury vystavené pronajímatelem,
nejpozději do 5. dne po začátku kalendářního čtvrtletí, bezhotovostním převodem, a
to s účinností od 1. ledna 2022.
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II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.
5) Žádost o pronájem části pozemku
Usnesení č. 2576/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v katastrálním území Strakonice
o výměře cca 40 m2, za účelem umístění vlastní plechové garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem XX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
Cena nájmu činí 4.200 Kč ročně.
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k
předmětu nájmu, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je
tato povinnost porušena.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
6) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2577/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku vše v katastrálním území Nové
Strakonice o celkové výměře cca 80 m2, za účelem jeho užívání v souvislosti s bytovou
jednotkou, Bažantnice, Strakonice.
7) Společenství vlastníků pro dům, Zahradní ulice, Strakonice – žádost o
výpůjčku pozemku – připomínky ke smlouvě
Usnesení č. 2578/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Trvá
na usnesení RM číslo 2290/2021, to znamená, že pozemek bude užíván bez toho, aby
došlo k osazení zákazové značky a pozemek bude i nadále veřejně přístupný a nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
8) Žádost o pronájem částí pozemků
Usnesení č. 2579/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o výměře cca 560 m2 a dále na
pronájem části pozemku o výměře cca 180 m2, vše v katastrálním území Nové
Strakonice, za účelem jejich užívání pro parkování výstavních vozů v souvislosti se
sousední nemovitostí, Heydukova ulice, Strakonice, pro autosalon značky Subaru.
Nájemní smlouva bude uzavřena s manželi XX za cenu nájmu 20.000 Kč ročně celkem
za obě části pozemků (cca 740 m2).
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
s tím, že předmětné části pozemků nebudou zhodnoceny výraznějšími stavebními
zásahy popř. na nich nebude zrealizováno nic, co by mohlo znemožnit jejich budoucí
využití.
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků nájemce k
předmětu nájmu, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž je
tato povinnost porušena.
V případě prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než jeden měsíc, činí
výpovědní lhůta v tomto případě 1 měsíc.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
9) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení č. 2580/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky,
v domě, ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 32,95 m2, s paní XX, a to
ke dni 31.01.2022.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
10) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v
majetku města Strakonice v k. ú. Strakonice.
Usnesení č. 2581/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti se stavbou „Zámečnická dílna a řadové garáže na pozemku v k. ú.
Strakonice“ s uložením nové kanalizační přípojky do pozemku v majetku města
Strakonice v k. ú. Strakonice, dle sazebníku.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
- 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. Schvaluje
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a fyzickou osobou podnikající XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
11) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice o souhlas s umístěním
orientačního systému MSP Pootaví Strakonice v areálu hradu
Usnesení č. 2582/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti s ukončením stavební a expoziční rekonstrukce části strakonického hradu
a otevřením všech prostorů Muzea středního Pootaví Strakonice pro veřejnost
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rozmístění orientačního systému MSP Pootaví Strakonice v areálu hradu, jedná se o
umístění 3 ks orientačních tabulí na budovu, která je ve vlastnictví města a umístění 3
ks samostatných stojanů (před hradem – v souladu s doporučením architekta města),
před západní bránou a těsně u dveří před vstupem do pokladny muzea) na pozemcích
města. Informační systém bude vycházet a navazovat na grafické zpracování celé
expozice MSP (vytvářel ho profesionální grafik pan XX). Tento souhlas nenahrazuje
souhlas památkové péče, architekta města a SÚ MÚ Strakonice.
12) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v objektu Na
Křemelce ve Strakonicích – Rock klub
Usnesení č. 2583/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostorů o výměře 193,69 m2 v budově bez
č. p., postavené na pozemku v k. ú. Strakonice, Na Křemelce ve Strakonicích. Jedná
se o prostory, nacházejí se v I. NP podlaží budovy a zčásti v přízemí budovy (celá
plocha nebytových prostorů v I. NP, část nebytových prostorů v přízemí vyjma
místnosti č. 7, kterou má ve výpůjčce FK Junior Strakonice a dále vyjma již pronajatých
garáží), to vše dle přiloženého plánku.
13) Žádost spolku Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc občanům
v tísni, z. s., se sídlem Lidická, Strakonice
Usnesení č. 2584/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Neschvaluje
zpětné prominutí nájemného spolku Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc
občanům v tísni, z. s., se sídlem Lidická, Strakonice, za pronájem nebytových prostorů
o výměře 51,8 m2 ve III. nadz. podl. objektu Lidická ve Strakonicích, a to z toho
důvodu, že nájemce měl požádat o prominutí nájemného v době, kdy byl nájemcem
uvedených prostorů.
II. Neschvaluje
prominutí úhrady nákladů na služby spojené s nájmem nebytových prostorů v objektu
Lidická ve Strakonicích, spolku Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc občanům
v tísni, z. s., se sídlem Lidická, Strakonice, vzhledem k tomu, že nájemce měl požádat
o prominutí úhrady nákladů na služby spojené s nájmem v době, kdy byl nájemcem
uvedených prostorů nebo bezprostředně po převzetí posledního vyúčtování za služby
za rok 2020.
14) Svobodná lesní mateřská škola a základní škola Ráj, z. s., se sídlem č.
p. 67, 386 01 Pracejovice - žádost o pronájem nebytových prostorů
v objektu bývalé ZŠ Lidická ve Strakonicích
Usnesení č. 2585/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a Svobodnou lesní mateřskou
školou a základní školou Ráj, z. s., se sídlem č. p. 67, 386 01 Pracejovice, IČ: 088
49 218, jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů učebny o výměře 51,4
m2 + WC společné s dalšími nájemci, to vše ve II. nadzemním podlaží objektu bývalé
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Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích, na pozemku v k. ú. Strakonice, obci a
okrese Strakonice, následujícímu žadateli, za níže uvedených podmínek:
- pronájem prostorů pro zřízení učebny výše uvedené školy, výše nájemného 350
Kč/m2/rok, tzn. 17.990 Kč/ročně + energie spojené s nájmem, nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, v případě, že by byla ze
strany pronajímatele dávána výpověď z důvodu neplacení nájemného, činí výpovědní
doba 1 měsíc, s tím, že ve smlouvě budou zapracovány následující závazky: případné
úpravy předmětu nájmu nájemce zajistí na své náklady, provedení těchto úprav bude
nájemce konzultovat ještě před jejich provedením s investičním technikem města, při
ukončení nájmu uvede nájemce pronajaté prostory na své náklady do původního
stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento souhlas nenahrazuje souhlas
Stavebního úřadu MÚ Strakonice. Ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní
pokuty ve výši 3.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu
pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu
nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 1.000
Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém
běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
15) Žádost spol. HRDLIČKA OILS s. r. o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad
772, Strakonice – snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů
v objektu Krále Jiřího z Poděbrad , Strakonice
Usnesení č. 2586/2022 (60/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 07-376 ze dne 30.07.2007 uzavřené mezi
městem Strakonice a spol. HRDLIČKA OILS s. r. o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad
772, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů
v objektu v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích na pozemku v k. ú. Strakonice,
nájemci spol. HRDLIČKA OILS s. r. o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 772,
Strakonice, na dobu 1 roku (duben 2022 – až březen 2023), a sice o 20 % z ročního
nájemného, tzn. 159.602 Kč + DPH/rok.
II. Pověřuje
starostu města podpisem příslušného dodatku.
1) Rozvozy PLUS s. r. o., IČ: 07881908, se sídlem Špidrova 88, Vimperk III,
385 01 Vimperk – nabídka nemovitých věcí z titulu předkupního práva
Usnesení č. 2587/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit nevyužití nabídky na odkoupení pozemku o výměře 352 m2 v k. ú. Strakonice,
jehož součástí je stavba, Strakonice I, od společnosti Rozvozy PLUS s.r.o., IČ:
07881908, se sídlem Špidrova 88, Vimperk III., 385 01 Vimperk, za kupní cenu
22.900.000 Kč, a to z titulu předkupního práva pro město Strakonice.
I. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětného sdělení.
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2) Centrum aukcí.cz s. r. o., Luční 568/1, 500 03 Hradec Králové – nabídka
pozemků, vše v katastrálním území Nové Strakonice, formou elektronické
aukce
Usnesení č. 2588/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
nabídku pozemků o výměře 4.799 m2 a o výměře 4.874 m2, vše v k. ú. Nové
Strakonice, formou elektronické aukce konané dne 11. ledna 2021.
3) Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Střela
Usnesení č. 2589/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit uzavření směnné smlouvy mezi městem Strakonice a spoluvlastníky panem XX
(podíl 4/6), paní XX (podíl 1/6) a paní XX (podíl 1/6).
Předmětem smlouvy bude směna pozemků v majetku města Strakonice, a to:
 o výměře 8 m2,
 o výměře 42 m2,
 o výměře 65 m2
 o výměře 15 m2,
vše v katastrálním území Střela
za pozemky ve spoluvlastnictví pana XX, paní XX, paní XX, a to:

o výměře 317 m2 (oddělen geometrickým plánem č. 193-254/2017,
vyhotoveným společnosti Ingera Písek, s r. o.)

část o výměře cca 130 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým
plánem),
vše v katastrálním území Střela,
a to s doplatkem města Strakonice ve výši 45.300 Kč ve prospěch spoluvlastníků, pana
XX, paní XX a paní XX, který je dán rozdílem cen směňovaných nemovitostí.
Celková obvyklá cena pozemků města Strakonice stanovena znaleckým posudkem
činí 63.000 Kč.
Celková obvyklá cena pozemků ve vlastnictví spoluvlastníků pana XX, paní XX a
paní XX činí 108.300 Kč.
K ceně pozemků bude připočtena sazba DPH v případě, kdy dle zákona o dani z přidané
hodnoty převod podléhá zdanění. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy hradí
smluvní strany rovným dílem.
4) Žádost o prodej pozemku včetně stávající zemědělské stavby
v katastrálním území Dražejov u Strakonic – vyhlášení záměru na prodej
Usnesení č. 2590/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
neschválit vyhlášení záměru na prodej pozemku v katastrálním území Dražejov u
Strakonic o výměře 67 m2, včetně stávající zemědělské stavby bez č. p., a to
vzhledem k případnému využití pozemku při rekonstrukci komunikace.
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II. Doporučuje ZM
schválit vyřazení žadatele z evidence o prodej pozemku v katastrálním území
Dražejov u Strakonic o výměře 67 m2, včetně stávající zemědělské stavby bez č. p.
Usnesení č. 2591/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku v katastrálním území Dražejov u Strakonic o
výměře 67 m2, včetně stávající zemědělské stavby bez č. p.
5) Žádost o zrušení předkupního práva k pozemku v katastrálním území
Strakonice
Usnesení č. 2592/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
neschválit zrušení předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění k pozemku v katastrálním území
Strakonice o výměře 22.731 m2.
II. Doporučuje ZM
schválit nevyužití nabídky prodeje pozemku v katastrálním území Strakonice o výměře
22.731 m2, a to z titulu předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
6) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – bezúplatný
převod pozemků v katastrálním území Nové Strakonice a v katastrálním
území Strakonice
Usnesení č. 2593/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
Revokovat usnesení ZM číslo 477/ZM/2021.
II. Doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi městem Strakonice,
IČ: 251 810, se sídlem Velké náměstí 2, Strakonice a Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků o výměře 125 m2
v katastrálním území Nové Strakonice a o výměře 22 m2 v katastrálním území
Strakonice.
III. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
7) Žádost o prodej části pozemku
Usnesení č. 2594/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit prodej části pozemku o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Nové
Strakonice (sousedící se západní fasádou domu v Heydukově ulici), kdy přesná výměra
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pozemku bude určena na základě geometrického plánu a dále při jeho zaměření za
přítomnosti pracovníků majetkového odboru a odboru rozvoje.
Kupní smlouva bude uzavřena s manželi XX, za kupní cenu 830 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
8) Žádost o předčasné poskytnutí slevy z kupní smlouvy
Usnesení č. 2595/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit předčasné vyplacení slevy z kupní smlouvy číslo 2017-00408, týkající se
prodeje pozemků v lokalitě Mušky, a to paní XX, ve výši stanovené kupní smlouvou.
II. Doporučuje ZM
neschválit vyplacení slevy z kupní smlouvy číslo 2017-00408, týkající se prodeje
pozemků v lokalitě Mušky, panu XX, vzhledem k tomu, že pan XX nesplnil podmínky
pro vyplacení této slevy, to znamená podmínku, že kupující nepřevede převáděný
pozemek na jinou osobu, a to rovněž ve lhůtě do 5-ti let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
9) Žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 2596/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit prodej části pozemku o výměře cca 190 m2 v katastrálním území Strakonice,
kdy přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu a dále při
jeho zaměření za přítomnosti pracovníků majetkového odboru.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX evidenční číslo, Strakonice, za kupní cenu
460 Kč za 1 m2.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
10) Žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2597/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit prodej části pozemku o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Strakonice,
kdy přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu a dále při
jeho zaměření za přítomnosti pracovníků majetkového odboru.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX, za kupní cenu 460 Kč za 1 m2.
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V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
Dále bude kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
11) Žádost o prodej pozemku
Usnesení č. 2598/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit prodej pozemku o výměře 131 m2 a části pozemku o výměře cca 12 m2, vše
v katastrálním území Přední Ptákovice, kdy přesná výměra pozemku bude určena na
základě geometrického plánu a dále při jeho zaměření za přítomnosti pracovníků
majetkového odboru.
Kupní smlouva bude uzavřena s panem XX a s panem XX, každý jednou polovinou, za
kupní cenu celkem 130.000 Kč.
V případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod podléhá zdanění, bude ke
kupní ceně připočítáno DPH.
Dále budou kupující hradit náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva
k předmětu koupě.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.
12) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru
Usnesení č. 2599/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
neschválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře cca 40 m2
v katastrálním území Strakonice.
II. Doporučuje ZM
schválit vyřazení zájemce o prodej části pozemku v katastrálním území Strakonice
z evidence.
13) Prodej části pozemku v kat. území Dražejov u Strakonic pro trafostanici
Usnesení č. 2600/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice jako prodávajícím a
společností EG.D, a. s., IČ 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, jejímž předmětem bude prodej části pozemku o výměře cca 25m 2, v kat. území
Dražejov u Strakonic.
Kupní cena je stanovena ve výši 800 Kč za m2, její celková výše bude upřesněna po
zaměření geometrickým plánem. Náklady na zaměření předmětné části pozemku a
správní poplatek za vklad vlastnického práva bude hradit kupující.
V kupní smlouvě bude dále zřízeno předkupního právo jako právo věcné pro případ
jakéhokoli zcizení převáděného pozemku a závazek kupujícího, že přednostně nabídne
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převáděný pozemek k odkupu městu Strakonice i v případě přemístění dané
trafostanice nebo v případě, že trafostanice přestane být užívána ke svému účelu, a to
za kupní cenu, za kterou tento pozemek do svého vlastnictví získal
(800 Kč za m2) nebo za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude
takto stanovená cena nižší.
14) Bývalá základní škola Podsrp – oplocení
Usnesení č. 2601/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice jako prodávajícím a
spolkem Základní škola Volyňka, z.s. IČ 05200423, se sídlem Černětice 12, 387 01
Volyně, jako kupujícím, jejímž předmětem bude prodej části pozemku o výměře cca
194 m2 v kat. území Přední Ptákovice, která je zaplocena do zahrady u bývalé základní
školy na Podsrpu. Pozemek se bude převádět s veškerým příslušenstvím a součástmi,
které tvoří zejména betonový základ bývalého skleníku, sklep a oplocení, které tak
kupující nemusí odstraňovat, jak vyplývalo z kupní smlouvy č. 2021-00111 uzavřené
mezi stranami dne 28.04.2021 (převod bývalé ZŠ Podsrp se zahradou). Ve smlouvě
bude rovněž výslovně uvedeno, že s ohledem na převod pozemku i s oplocením není
kupující povinna hradit smluvní pokutu za neodstranění oplocení. Kupní cena je
stanovena ve výši 556 Kč za m2, její celková výše bude upřesněna po zaměření
geometrickým plánem. Náklady na zaměření předmětné části pozemku a správní
poplatek za vklad vlastnického práva bude hradit kupující.
15) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů – dodatek
ke smlouvě
Usnesení č. 2602/2022 (60/1a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku ke smlouvě budoucí č. 2021-00265 týkající se převodu
vlastnického práva k pozemkům na Jezárkách, konkrétně pozemku o výměře 4973 m2,
pozemku o výměře 1253 m2 a pozemku o výměře 564 m2, tak jak jsou vymezeny GP
č. 3836-182556/2018, vše v kat. území Strakonice. Změna smlouvy bude spočívat
v ujednání, že město Strakonice nebude uplatňovat předkupní právo na převod části
pozemků v rozsahu přibližné jedné poloviny pozemků v případě, že se bude jednat o
převod na společnost Bydlení Strakonice s. r. o.
V dodatku bude uvedeno, že nevyužití předkupního práva městem Strakonice je
podmíněno tím, že na společnost Bydlení Strakonice s. r. o., IČ 11964332, budou
převedeny stejné povinnosti, k jejichž plnění se ve smlouvě č. 2021-00265 zavázala
společnost Znakon Reality s. r. o.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu podpisem předmětného dodatku, jehož celé znění je připojeno
v příloze tohoto materiálu.
1) Kontejnerové stání VI. U Nádraží
Usnesení č. 2603/2022 (60/1b)
Rada města po projednání
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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: „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě
těmto dodavatelům:
1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743
2. SALVETE, spol. s r. o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČO: 45023786
3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 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 Strakonice 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, IČ: 45023522
9. KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230/11, 397 01 Písek, IČO: 28084136
10. Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307
11. STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO: 60838744
II. Schvaluje
předloženou výzvu k podání nabídek „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“.
III. Schvaluje
uveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby:
„Kontejnerové stání VI. U Nádraží“.
IV. Jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1.
člen:
Ing. Rudolf Oberfalcer
2.
člen:
Ing. Jana Narovcová
3.
člen:
Ing. Petr Zdeněk
4.
člen:
Ing. Jaroslav Brůžek
5.
člen:
p. Stanislav Mrkvička
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1.
náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička
2.
náhradník: Ing. Radka Mrkvičková
3.
náhradník: Ing. Oldřich Švehla
4.
náhradník: p. Jaroslav Houska
5.
náhradník: p. Dušan Kučera
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.
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2) 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. 2604/2022 (60/1b)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
zadat veřejnou zakázku na realizaci akce „Cyklostezka z Nového Dražejova (od
Myslivny) do Katovic přes Pracejovice“ v zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ),
formou Design and Build (Navrhni a Postav).
II. Rozhodla
že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude
hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle níže uvedených pravidel stanovených
v souladu s § 115 ZZVZ:
Dílčí hodnotící kritéria a Váha kritéria:
1. Celková nabídková cena v Kč s DPH 80 %
2. Zkušenosti dodavatele s realizací obdobných stavebních prací 20 %
III. Schvaluje
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce
„Cyklostezka z Nového Dražejova (od Myslivny) do Katovic přes Pracejovice“.
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke
lhůtě plnění:
a) termín zahájení zpracování PD: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
b) termín předložení návrhu projektové dokumentace: do 3 měsíců od podpisu smlouvy
c) termín dopracování projektové dokumentace: do 5 měsíců od podpisu smlouvy
d) termín podání žádosti o stavební povolení: do 6 měsíců od podpisu smlouvy
e) termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla): do 12 měsíců ode dne předání
pravomocného stavebního povolení.
IV. Jmenuje
členy komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
nabídek ve složení:
1.
člen:
Ing. Rudolf Oberfalcer
2.
člen:
Ing. Jana Narovcová
3.
člen:
Ing. Petr Zdeněk
4.
člen:
Ing. Oldřich Švehla
5.
člen:
XX, CORPORIN s.r.o.
náhradníky členů komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
hodnocení nabídek ve složení:
1.
náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička
2.
náhradník: p. Josef Zoch
3.
náhradník: p. Dušan Kučera
4.
náhradník: p. Jaroslav Houska
5.
náhradník: Mgr. Miroslava Nejdlová
Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo
jejich náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou
hlasů přítomných členů.
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V. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné
zakázky.
VI. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s
administrací této veřejné zakázky.
3) MŠ U Parku č.p. 353 – oprava fasády
Usnesení č. 2605/2022 (60/1b)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné
zakázky „MŠ U Parku č.p. 353 – oprava fasády.“
II. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou XX, IČ 4502352 , za cenu 1.026.124,67 Kč bez
DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 1.241.610,85 Kč, termín plnění od 15.02.2022
do 15.05.2022. Předmětem smlouvy je realizace stavby „MŠ U Parku č.p. 353 – oprava
fasády.“
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „MŠ U Parku č.p.353 –
oprava fasády“.
2. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová.
 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.01.2022 do
31.01.2022
Usnesení č. 2606/2022 (60/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.01.2022 do 31.01.2022.


Zpráva o uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016 –
2021
Usnesení č. 2607/2022 (60/2)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit v souladu s § 6 a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, Zprávu o uplatňování Územního plánu Strakonice za
období 2016 – 2021.
II. Doporučuje ZM
rozhodnout dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 12 Územního
plánu Strakonice, Změna č. 12 Územního plánu Strakonice bude pořizována zkráceným
postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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III. Doporučuje ZM
rozhodnout o obsahu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice – obsah Změny č. 12
Územního plánu Strakonice je součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu
Strakonice za období 2016 – 2021.
IV. Doporučuje ZM
uložit odboru rozvoje zajistit projednání předmětné Změny č. 12 Územního plánu
Strakonice zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Protokol z roční odborné technické kontroly zařízení dětských hřišť
Usnesení č. 2608/2022 (60/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Protokol z roční odborné technické kontroly zařízení dětských hřišť.
 Obchodní centrum Písecká – seznámení se záměrem
Usnesení č. 2609/2022 (60/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Záměr výstavby „Obchodního centra Písecká, Strakonice“.
II. Konstatuje,
že nemá výhrady k předloženému záměru jednostranného napojení ulice Dopravní na
komunikaci I/4 a záměru výstavby okružní křižovatky na křížení ulic Nádražní a U
Nádraží.
III. Schvaluje
z titulu majitele dotčených pozemků vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, aby
o záměru jednostranného napojení ulice Dopravní na komunikaci I/4 na pozemku v k.ú.
Nové Strakonice, obec Strakonice, jednal s příslušnými dotčenými orgány státní správy
a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR investor záměru výstavby „Obchodního centra
Písecká, Strakonice“.


Projekt „Podpora dětí narozených ve Strakonicích“ – podání žádosti
o dotaci
Usnesení č. 2610/2022 (60/2)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
podání žádostí o finanční podporu projektu „Podpora dětí narozených ve Strakonicích“
do dotačního programu „Podpora narozených dětí z Jihočeského kraje“.
 Projekt „Chodník Volyňská, Strakonice“ – podání žádosti o dotaci
Usnesení č. 2611/2022 (60/2a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
podání žádostí o finanční podporu projektu „Chodník Volyňská, Strakonice“ do
dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury – Opatření ke zvýšení
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bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022.
II. Schvaluje
vyčlenění finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na
příslušný rok na financování projektu „Chodník Volyňská, Strakonice“.
III. Schvaluje
Objednávku firmě ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČ 24190853, na
zpracování projektové žádosti o dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury –
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro
rok 2022 – na akci "Chodník Volyňská, Strakonice“ v celkové hodnotě 36.300 Kč s DPH.
3. Odbor finanční
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Jankovcová.
 Vyhlášení záměru na pronájem a podnájem pozemků pro umístění
pouťových atrakcí
Usnesení č. 2612/2022 (60/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 97/1 o výměře 11.700 m² a
podnájem pozemku parc. č. 100/1 o výměře 6.624 m² v k.ú. Strakonice pro umístění
pouťových atrakcí v období konání Václavské pouti ve Strakonicích v letech 2022,
2023, 2024 (vždy 2. polovina měsíce září).
 Šmidingerova knihovna – použití investičního fondu (výdejní box)
Usnesení č. 2613/2022 (60/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
použití investičního fondu příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice
ve výši 7.000 Kč na dokončení zřízení výdejního boxu k bezkontaktnímu půjčování knih.
V současné době je na pořízení boxu schválena částka 85.000 Kč, celkové náklady
včetně instalace a zprovoznění boxu činí 92.000 Kč.
4. Odbor školství
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila ing. Řeřábková.
 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské
školy v MŠ U Parku, Strakonice, Plánkova 353
Usnesení č. 2614/2022 (60/4)
Rada města po projednání
I. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2021/2022 v MŠ U Parku,
Strakonice, Plánkova 353, v odloučeném pracovišti Lidická 194, na 28 dětí za
předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a
při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
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 Objednávky odboru školství za prosinec 2021
Usnesení č. 2615/2022 (60/4)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek odboru školství za prosinec 2021.
 Charitativní běh na Podskalí dne 13. 2. 2022
Usnesení č. 2616/2022 (60/4)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uspořádání charitativního běhu pořádaného dne 13.02.2022 od 10.00 hodin na
strakonickém Podskalí pod hlavičkou neziskové organizace Rozběháme Česko, z. ú.,
Bzenecká 1055/3, 323 00 Plzeň, IČO: 05757860 pro neziskovou organizaci Pomocné
Tlapky, o. p. s., Svatopluka Čecha 1412, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 26322641.
5. Starosta
 Spolek LUNGTA – Vlajka pro Tibet
Usnesení č. 2617/2022 (60/5)
Rada města po projednání
I. Nesouhlasí
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.03.2022 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“)
u příležitosti 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
 Stanovení termínů pro realizaci schválených akcí a úkonů
Usnesení č. 2618/2022 (60/5)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
přehled jednotlivých položek nezbytných k provedení úkonů schválených orgány města
(usnesení)
II. Ukládá
všem odborům městského úřadu při předkládání návrhů usnesení vždy uvádět
předpokládaný termín splnění usnesení.
 Přezkoumání projektových dokumentací a rozpočtů
Usnesení č. 2619/2022 (60/5)
Rada města po projednání
I. Rozhodla,
že po převzetí projektové dokumentace a rozpočtu konkrétního díla bude u radou
města výslovně určených akcí zadáno překontrolování rozpočtu externím konzultantem
– nezávislým odborníkem s praxí v oboru.
 Trestní oznámení – Paltop, s.r.o.
Usnesení č. 2620/2022 (60/5)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
nepodávat trestní oznámení na společnost Paltop, s.r.o. v souvislosti s výroky
obsaženými ve vznesené námitce podjatosti úředních osob.
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 Úprava usnesení RM č. 1959/2021 ze dne 28.07.2021
Usnesení č. 2621/2022 (60/5a)
Rada města po projednání
I. Rozhodla,
že usnesení RM č. 1959/2021 ze dne 28.07.2021 se v bodě I. a II. upravuje tak, že
datum 30.06.2021 se nahrazuje datem 30.09.2021.
II. Pověřuje
starostu města podpisem zadání předmětného znaleckého posudku s rozhodným
datem zpracování k 30.09.2021.
 Problematika ZEVO a nakládání s odpady
Usnesení č. 2622/2022 (60/5a)
Rada města po projednání
I. Ustanovuje
místostarostu města Ing. Oberfalcera vedoucím pracovní skupiny k problematice
ZEVO a nakládání s odpady, která pracuje ve složení:
Ing. Oberfalcer, p. Zoch, Ing. Brůžek, p. Mrkvička a dále s hlasem poradním:
pan XX, pan XX, paní XX.
II. Rozhodla
uložit uvedené pracovní skupině písemné vypracování odpovědí na následující dotazy:
1) Jaké jsou celkové náklady na vybudování ZEVO Písek, které budou náležet
Odpadům Písek s.r.o. a jejich návratnost?
2) Jakou budeme muset vybudovat infrastrukturu ve Strakonicích kvůli Zevu Písek,
celkové náklady na tuto investici a návratnost (příklad možných nákladů zajištění svozu, zpracování, třídění, dopravy, překladiště)?
3) Jaká je cena za tunu na bráně, skládkování v Odpadech Písek s.r.o.?
4) Kolik budeme ročně platit za využívání ZEVA Písek?
5) Provést srovnání těchto pořizovacích nákladů s náklady svozu do ČB za jeden
rok při ceně 3.500,- Kč za tunu na bráně, technologické požadavky na
Strakonice (čili kolik let bychom mohli vozit odpad do ČB, než by to stálo stejně,
jako investice do ZEVO Písek)?
6) Vyřešit zájem o spolupráci obcí ORP – ozvaly se písemně Novosedly, Nišovice,
Přední Zborovice, Němětice, Předslavice, Štěkeň, Sousedovice, Němčice,
Volyně, Sousedovice, Radošovice, Třebohostice, Chrášťovice, Cehnice, prověřit
možný zájem dalších obcí ORP.
7) Jaká je zaručená (nelze určit, jen předpokládat) doba fungování takovýchto
spaloven ZEVO, vzhledem k povolenkám, daním apod., dále vzhledem k novým
technologiím – zplyňování, technologický koncept MBÚ apod. – existuje nebo je
předpoklad na možnost legislativních změn, přechodu na tyto technologie, zákaz
pálení apod.? Jak dlouho bude ZEVO?
8) Existují alternativní řešení? Jaká?
9) Existuje možnost malé spalovny odpadu ve Strakonicích na místě spalovny
Rumpold?
10)Přizvat nestranné odborníky na spalování, legislativu a manipulaci s odpady.
III. Ukládá
pracovní skupině vypracovat další témata a dotazy, potřebné ke zjištění budoucího
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stavu likvidace odpadů
IV. Ukládá
Vedoucímu pracovní skupiny průběžně informovat RM o nových skutečnostech při
řešení této problematiky.


Zahraniční pracovní cesta – výstava fotografií pana XX v Mnichově
(SRN)
Usnesení č. 2623/2022 (60/5a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zahraniční pracovní cestou členky RM paní XX – účast na výstavě fotografií pana XX
v Mnichově (SRN) dne 17.02.2022. Zahraniční cesty se za město Strakonice dále
zúčastní paní XX, slečna XX, slečna XX a pan XX.
6. Odbor vnitřních věcí
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Bc. Mošovská.
 Uzavření dodatků č. 1/2022 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci
směsného komunálního odpadu č. 05-027 mezi městem Strakonice a
Technickými službami Strakonice s.r.o.
Usnesení č. 2624/2022 (60/6)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
navýšení cen za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1.1.2022
pro kancelářské budovy MěÚ Strakonice, Městské policie Strakonice, Sbor
dobrovolných hasičů o 10.536 Kč.
II. Schvaluje
uzavření dodatků č. 1/2022 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného
komunálního odpadu č. 05-027 u středisek č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice,
IČ 25156888, jejichž předmětem je navýšení ceny za sběr, odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu pro kancelářské budovy MěÚ Strakonice, Městské policie
Strakonice, Sbor dobrovolných hasičů o 10.536 Kč, tj. celková roční cena za svoz
odpadu od 01.01.2022 činí 103.260 Kč.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedených dodatků.


Objednávky za prosinec 2021 a leden 2022 (odbor vnitřních věcí –
správní odd.)
Usnesení č. 2625/2022 (60/6)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Přehled objednávek odboru vnitřních věcí za období prosinec 2021 a leden 2022.
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Jednání rady města ukončil starosta v 17,30 hodin.
Datum pořízení zápisu: 02.02.2022
Zapsala: Radmila Brušáková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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