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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 61. schůze Rady města Strakonice 

konané 16. 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 

                      Usnesení č. 2626/2022 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                       Usnesení č. 2627/2022 – č. 2657/2022   

2. Odbor finanční 
 Rozpočtová opatření č. 1 – 4 

                      Usnesení č. 2658/2022 
 MŠ Čtyřlístek – použití IF 

                      Usnesení č. 2659/2022 

 Kontrolní výbor – Zápis č. 4 ze dne 10.02.2022 
                      Usnesení č. 2660/2022 

3. Odbor rozvoje 
 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt 

„Stavební úpravy návsi v osadě Hajská“  
                      Usnesení č. 2661/2022 

 Vydání Změny č. 11 Územního plánu Strakonice 
                      Usnesení č. 2662/2022 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-00039 na zpracování Změny č. 1 
Regulačního plánu Větrolamka 
                      Usnesení č. 2663/2022 

 Projekt „Pořízení vybavení a výcvik členů jednotky JPO III/2, Strakonice – 
podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 
Strakonice 
                      Usnesení č. 2664/2022 

4. Městské kulturní středisko Strakonice 
 Schválení výše sazby pronájmu Panské zahrady třetí osobě za účelem 

krátkodobých pronájmů - 1.000 Kč/1 hod. 
                      Usnesení č. 2665/2022 
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 Zápis z jednání Komise pro seniory města Strakonice ze dne 01.02.2022 

                               Usnesení č. 2666/2022 

5. Odbor sociální 
 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT 

(CROSS) 
                      Usnesení č. 2667/2022 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
                      Usnesení č. 2668/2022 

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s 
                      Usnesení č. 2669/2022 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
                      Usnesení č. 2670/2022 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s 
                      Usnesení č. 2671/2022 

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Doplatek nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2021 
                     Usnesení č. 2672/2022 

7. Odbor životního prostředí 

 Objednávky OŽP za prosinec 2021 a leden 2022 
                      Usnesení č. 2673/2022 

8. Odbor školství 
 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem 

Strakonice 
                      Usnesení č. 2674/2022 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Povážská Strakonice, 
Nad Školou 560  
                      Usnesení č. 2675/2022 

 Objednávky odboru školství za leden 2022 
                     Usnesení č. 2676/2022 

 Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s. 
                                        staženo z programu   

9. Městská policie 

 Smlouva o spolupráci mezi Městem Strakonice a nadačním fondem NOVÉ 
ČESKO  
                      Usnesení č. 2677/2022 

10. Odbor dopravy 
 Seznam objednávek 

                      Usnesení č. 2678/2022 

11. Místostarosta 

 Pověření k hlasování na valné hromadě společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. 
                     Usnesení č. 2679/2022 

 

12. 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 
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Strakonice s.r.o., které proběhlo 8. února 2022 v kanceláři ředitele společnosti 
                     Usnesení č. 2680/2022 

13. Starosta 
 Zrušení pošty Strakonice 3 

                    Usnesení č. 2681/2022 

14. Šmidingerova knihovna Strakonice 
 Žádost o souhlas se změnou umístění boxu pro bezkontaktní půjčování knih 

                    Usnesení č. 2682/2022 
 

 
 

61. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:00 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost.  
 
Usnesení č. 2626/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
Od 14:00 se schůze RM zúčastnili zástupci JVS a předložili městu Strakonice návrh na 
úpravu podmínek budoucí spolupráce v oblasti zásobování města vodou. Této části 
schůze RM se zúčastnil rovněž Ing. XX, ředitel společnosti Technické služby Strakonice 
s.r.o. 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Narovcová. 
1) Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 – zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 
1066/152 v katastrálním území 
Usnesení č. 2627/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následné smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice, IČ: 251810, Velké náměstí 2, 
Strakonice (oprávněný) a Správou železnic, IČ: 70994234, Dlážděná 1003/152, 110 00 
Praha 1 (povinný), jehož předmětem je závazek uzavřít v termínu do 8 měsíců ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu stavby smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu 
neurčitou, jejímž obsahem bude povinnost budoucího povinného z věcného břemene 
strpět na pozemku p. č. 1066/152 v katastrálním území Strakonice zřízení a 
provozování mapového nosiče, a dále vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby, a to ve prospěch budoucího 
oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za 
jednorázovou úplatu ve výši 10 000 Kč. K této částce bude připočtena DPH v zákonné   
výši. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

2) MTZ MOTOTECHNIKA s. r. o., IČ: 28125151, se sídlem U Blatenského 
mostu 1482, Strakonice (původně se sídlem Písecká 1334, Strakonice) – 
ukončení smlouvy o výpůjčce výpovědí 
Usnesení č. 2628/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
ukončení smlouvy o výpůjčce číslo 2015-068, jež je uzavřena mezi městem Strakonice 
a společností  MTZ MOTOTECHNIKA s. r. o., IČ: 28125151, U Blatenského mostu, 
Strakonice, a to ke dni 30. dubna 2022. 
 

3) Žádost o souhlas města Strakonice se stavbou skladu zahradního nářadí 
z titulu vlastníka sousedního pozemku   
Usnesení č. 2629/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
realizaci  stavby skladu zahradního nářadí, v ul. Slunečná, na pozemku v k. ú. Střela, 
z titulu vlastníka sousedního pozemku v k. ú. Střela.  

II. Schvaluje  
výjimku z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území v případě umístění stavby skladu zahradního nářadí, v 
ul. Slunečná, na pozemku v k. ú. Střela. Předmětná stavba je umístěna přímo na hranici 
pozemku v k. ú. Střela, který je ve vlastnictví města Strakonice. Tyto souhlasy 
nenahrazují souhlas stavebního úřadu ani architekta města.  
 

4) 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. 2630/2022 (61/1) 
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 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 vše v k. ú. 
Nové Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby „FIS_FTTH_CZ_2895_3
4001_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 
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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. 
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. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- 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. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

5) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 2631/2022 (61/1) 
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. března 2022. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

II. Schvaluje 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 43,40 m2 v domě, ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.472 Kč/měsíc. 

III. Schvaluje 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
3+1 a výměře 78,70 m2 v domě, ul. Mládežnická pro pana XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za  měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.996 Kč/měsíc. 
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IV. 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. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc. 

V. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

VI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 60,80 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4. 672 Kč/měsíc. 

VII. Schvaluje 
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, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné celkem 2.927 Kč/měsíc(dotace). 

VIII. 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. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že slečna 
XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

IX. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

X. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 3+1 a 
výměře 74,10 m2 v domě, Na Křemelce, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
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dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.928 Kč/měsíc. 

XI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 85,00 m2 v domě, U Sv. Markéty, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.800 Kč/měsíc. 

XII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 59,01 m2 v domě, ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.  2. 2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.337 Kč/měsíc. 

XIII. 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 únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

XIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 39,95 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 1.630  Kč/měsíc (dotace). 

XV. Schvaluje 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.394 Kč/měsíc. 

XVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 80,90 m2 v domě, ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, 
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neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.200 Kč/měsíc. 

XVII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 56,40 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.424 Kč/měsíc. 

XVIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 44,78 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.140,- Kč/měsíc (dotace). 

XIX. 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 panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.728 Kč/měsíc. 

XX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc. 

XXI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 76,85 m2 v domě, ul. Máchova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

XXII. Schvaluje 
uzavření 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. března 2022.  Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.648 Kč/měsíc. 



Stránka 9 (celkem 38) 
 

XXIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 41,99 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.359 Kč/měsíc. 

XXIV. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1.972 Kč/měsíc. 

XXV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 

a výměře 41,11 m2, v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2023. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 80,- Kč/m2, tj. celkem 2.934 Kč/měsíc. 

XXVI. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022 a splátky kauce ve výši 4.069. 
V případě, že pan XX, neuhradí nájemné a splátku kauce za měsíc únor do 25. 2. 2022, 
nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 8 133 Kč/měsíc. 

XXVII. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, neuhradí nájemné za 
měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2 736 Kč/měsíc. 

XXVIII. 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, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 
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XXIX. 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. března 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022 a splátky dluhu ve výši 
4.000 Kč. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné a splátku dluhu za měsíc únor do 
25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

XXX. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXXI. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc 

XXXII. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc 

XXXIII. 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. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXXIV. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXXV. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že manž. XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 

XXXVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 a 
výměře 33,81 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 1.625 Kč/měsíc (dotace). 

XXXVII. 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. srpna 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.569 Kč/měsíc (dotace) 

XXXVIII. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.043 Kč/měsíc (dotace). 

XXXIX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk a 
výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.156 Kč/měsíc (dotace). 

XL. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 5.119 Kč/měsíc (dotace). 

XLI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+kk 
a výměře 80,70 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc listopad do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc listopad do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.576 Kč/měsíc (dotace) 



Stránka 12 (celkem 38) 
 

XLII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+kk 
a výměře 80,70 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2022. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.578 Kč (dotace). 

XLIII. 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. března 2022. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2022. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.645 Kč/měsíc (dotace). 
XLIV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

6) Hasičský záchranný sbor Jč kraje - žádost o spolupráci a bezúplatné 
zapůjčení sportovního areálu Na Sídlišti. 
Usnesení č. 2632/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s bezúplatným zapůjčením sportovního areálu Na Sídlišti (včetně energií), tj. stadionu 
s lehkoatletickým oválem, hřiště, tribuny a zpevněné plochy u stadionu.   

II. Pověřuje 
STARZ Strakonice k zajištění technických a administrativních úkonů potřebných 
k zajištění zapůjčení sportovního areálu Na Sídlišti ve Strakonicích Hasičskému 
záchrannému sboru Jč kraje, územní odbor Strakonice a Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska okresu Strakonice ve dnech 17. – 19. června 2022. 
 

7) Výpůjčka prostorů v objektu Poděbradova, Strakonice  
Usnesení č. 2633/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v objektu na pozemku v k. ú. 
Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, mezi městem Strakonice a paní XX, 
s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 24.02.2022 do 30.09.2022,  
prostory budou poskytnuty paní XX jako náhrada za prostory pronajaté a vypůjčené 
městem v objektu Na Ostrově, Strakonice, které je nutno p. XX uvolnit na dobu 
probíhající rekonstrukce v uvedeném objektu. Jedná se o následující prostory: 

- nebytové prostory v přízemí bývalé administrativní budovy, konkrétně místnost o 
výměře 22,49 m2 

- nebytový prostor v přízemí části objektu „A“ o výměře 24 m2, (dosavadní uživatel MÚ 
Strakonice). 
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Vypůjčitel nebude hradit služby spojené s užíváním výše uvedených vypůjčených 
prostorů, prostory budou využívány především jako skladovací. Do smlouvy budou 
zapracovány následující závazky vypůjčitele: 

-  využívat předmět výpůjčky  pouze pro sjednaný účel a  neposkytnout ho bez 
předchozího písemného souhlasu půjčitele  do užívání  třetí  osobě, dodržovat právní 
předpisy na úseku požární ochrany v prostorech, které jsou  předmětem výpůjčky, 
vypůjčitel  je povinen, provádět na své náklady drobné opravy a běžnou údržbu 
předmětu výpůjčky, s cílem udržovat předmět výpůjčky v řádném stavu tak, aby se 
jeho hodnota nesnižovala a aby po celou dobu trvání této smlouvy zůstal předmět 
výpůjčky alespoň ve stavu, v jakém byl vypůjčiteli předán, všechny změny na 
předmětu výpůjčky musí být před jejich vlastním uskutečněním písemně odsouhlaseny 
půjčitelem, a to na základě vypůjčitelem  jednoznačně specifikované konkrétní změny, 
v případě porušení této  povinnosti zaplatí vypůjčitel půjčiteli smluvní pokutu ve  výši 
1.000 Kč za každé porušení. Provedení případných úprav bude vypůjčitel ještě před 
jejich vlastní realizací konzultovat s investičním technikem města a na Stavebním 
úřadu MÚ Strakonice. Dále bude zapracován závazek vypůjčitele předat předmět 
výpůjčky půjčiteli  po skončení výpůjčky ve  stavu obvyklém běžnému opotřebení; v 
případě porušení této  povinnosti zaplatí vypůjčitel půjčiteli  smluvní pokutu ve  výši 
3.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním předmětu výpůjčky. 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
    
8) Pronájem garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice  
Usnesení č. 2634/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v objektu v ul.  Leknínové ve 
Strakonicích, na pozemku v k. ú. Strakonice, s níže uvedeným žadatelem, za 
následujících podmínek:  
- p. XX,  nájemné ve výši  300 Kč/měsíčně  + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Ve  smlouvě budou zapracovány 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez 
souhlasu pronajímatele (za každé porušení), dále za neodstranění změn a úprav 
předmětu nájmu nájemcem po skončení nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta 
ve  výši 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu 
nájmu).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Žádost spolku Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc občanům v tísni, 
z. s., se sídlem Lidická 194, Strakonice 
Usnesení č. 2635/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 

uzavření splátkového kalendáře mezi městem Strakonice, zastoupeným správcem 
objektu TS Strakonice, s. r. o., a spolkem Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc 
občanům v tísni, z. s., se sídlem Lidická 194, Strakonice, jehož předmětem bude 
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splácení dlužné částky za služby spojené s pronájmem nebytových prostorů v objektu 
Lidická 194 ve Strakonicích, jejichž nájemcem byl žadatel na základě nájemní smlouvy 
č. 2017-00444 uzavřené s městem Strakonice dne 23.8.2017, s tím, že žadatel uhradí 
dlužnou částku za služby spojené s pronájmem ve výši 23.932 Kč, dále pak žadatel 
uhradí zákonné úroky z prodlení + náklady soudního řízení, dlužná částka bude 
rozložena do rovnoměrných měsíčních splátek, a to tak, aby byl celý dluh v plné výši 
uhrazen nejpozději do 18 měsíců ode dne uzavření splátkového kalendáře. 
 

10) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2021-00452 uzavřené dne 
02.01.2022 mezi městem Strakonice a spolkem HC Strakonice, z. s., se 
sídlem Na Křemelce 512, Strakonice 

Usnesení č. 2636/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření dodatku  k nájemní smlouvě č. 2021-00452 uzavřené dne 02.01.2022 mezi 
městem Strakonice a spolkem HC Strakonice, z. s., se sídlem Na Křemelce 512, 
Strakonice, jehož předmětem budou následující změny výše uzavřené smlouvy: 
- výše nájemného 12.000 Kč/ročně, tato cena nebude navyšována o DPH, nájemce 
bude hradit nájemné 1x čtvrtletně, úhrada nájemného za I. čtvrtletí bude provedena 
na základě předpisu vystaveného pronajímatelem do konce února 2022, a to do 14 
dnů ode dne vystavení faktury.  

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 

11) Prodej movitého majetku  

Usnesení č. 2637/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, jejímž předmětem bude 
prodej níže uvedeného movitého majetku z MÚSS Strakonice, a sice za celkovou kupní 
cenu 4.500 Kč: 
- Traktor Husqvarna CT 230 - pořizovací cena 184.952 Kč, r. poř. 2001 

- Zametací radlice - pořizovací cena 120.756 Kč, r. poř. 2001 

- Sněhová radlice - pořizovací cena 78.653 Kč, r. poř. 2001 

- Sekačkový adaptér se sběrem - pořizovací cena 150.365 Kč, r. poř. 2001 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

12) Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2022 
Usnesení č. 2638/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2022. 
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13) Karty staveb realizovaných v roce 2021 zadávané majetkovým 
odborem 
Usnesení č. 2639/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
předložené Karty staveb realizovaných v roce 2021 zadávané majetkovým odborem. 
 

14) Žádost o souhlas s provedením zpevněné plochy mezi vrátky oplocení 
objektu Bezděkovská a asfaltovou plochou v ul. Stavbařů, na pozemku 
města Strakonice v k. ú. Nové Strakonice 
Usnesení č. 2640/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s realizací zpevněné plochy o výměře 1,5 x 2,0 m na pozemku  v k. ú. Nové Strakonice. 
Jedná se o zpevnění plochy u zadní branky v oplocení směrem do ul. Stavbařů. Branka 
je zhotovena pro účely uživatele domu z důvodu přístupu ke kontejnerům a zadnímu 
vchodu k domu. Realizace zpevněné plochy je na náklady žadatele.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 

15) Veřejná zakázka „Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – 
výměna výtahu do stávající šachty“ 
Usnesení č. 2641/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Domov pro 
seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice – výměna výtahu do stávající šachty“ mezi městem 
Strakonice a společností Schindler CZ a.s., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, 
IČ: 27127010, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:  
- změna konečného termínu pro dokončení díla (předání a převzetí díla) z 22.02.2022 
(dle SOD) na 10.05.2022. Důvodem je skutečnost, že při zaměření výtahové šachty byl 
zjištěn rozdíl v rozměrech oproti zadávací dokumentaci, což si vyžádalo částečné 
úpravy konstrukce výtahu. Tyto změny byly vyvolány objednatelem a umocněny 
aktuální pandemickou situaci Covid 19. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 

16) Veřejná zakázka malého rozsahu: „PD Oprava lávek na Podskalí ev. č. 
L2 - přes řeku Otavu a L3 - přes rameno řeky Otavy, Strakonice“ 
Usnesení č. 2642/2022 (61/1) 
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: „PD Oprava lávek na Podskalí ev. č. L2 - přes řeku Otavu a L3 - přes rameno 
řeky Otavy, Strakonice“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
dodavatelům: 

1. XX, IČ: 10312625 
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2. XX, IČ: 65955765 

3. XX, IČ: 10314326 

4. XX, IČ: 73552771 

5. XX, IČ: 40521729 

6. Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 42386781 

7. XX, IČ: 42388422 

8. XX, IČ: 16823273 

9. XX, IČ: 11347520 

10. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 48266230 
11. Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „PD 
Oprava lávek na Podskalí ev.č. L2 - přes řeku Otavu a L3 přes rameno řeky Otavy - 
Strakonice“ 

III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Rudolf Oberfalcer 
2. Ing. Jana Narovcová 
3. Ing. Oldřich Švehla  
4. Ing. Petr Zdeněk 
5. p. Dušan Kučera 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. p. Josef Zoch  
3. Mgr. Mirka Nejdlová 
4. p. Jaroslav Houska 
5. p. Michal Bezpalec 

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

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

17) „Oprava západní tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ 
Usnesení č. 2643/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci „Oprava západní tribuny 
sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“ v zadávacím řízení dle Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, a zaslat výzvu k podání 
nabídky těmto dodavatelům: 

1. BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 453 57 269 

2. Casta a.s., Pražská 467, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 251 70 058 

3. KOČÍ a.s., K Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek, IČ: 466 83 046 

4. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 472 39 743 
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5. SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 786 

6. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ:43841252 
7. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 46342796 

8. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 Pardubice - Zelené 

Předměstí, IČ: 25253361 

9. BIGGEST s.r.o., Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň Skvrňany, IČ: 26080630 

10. APB - PLZEŇ a.s., č.p. 303, 332 04 Losiná, 27066410 

11. BERDYCH plus spol. s r.o., Pražská 1178, 337 01 Rokycany Nové Město, IČ: 

26373611 

12. OK-BE spol. s r.o., Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín, IČ: 47548916 

13. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno Trnitá, 

IČ: 25317628 

14. ALBET metal, s.r.o., Vrážská 144, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČ: 62419013 

15. Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26089785 

Dále bude výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu vyvěšena na www.stránkách 
města Strakonice v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 
města Strakonice a na profilu zadavatele s možností přihlášení neomezeného počtu 
uchazečů k podání nabídky. 

II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH. 

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 
„Oprava západní tribuny sportovního areálu Na Křemelce, Strakonice“. Předpokládaný 
termín realizace stavby: zahájení červen 2022, termín dokončení díla do 07.10.2022.   

IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen Ing. Rudolf Oberfalcer, místostarosta 
2. člen Ing. Jana Narovcová 
3. člen XX, ředitel STARZ 
4. člen Ing. Oldřich Švehla 
5. člen Ing. Petr Zdeněk 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v 
zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 
2. náhradník Mgr. Miroslava Nejdlová 
3. náhradník XX, asistent ředitele STARZ 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Dušan Kučera 

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. 

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



Stránka 18 (celkem 38) 
 

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

18) MŠ Stavbařů 213 - zateplení 
Usnesení č. 2644/2022 (61/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
realizovat zadávací řízení na výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku: 
„Zateplení MŠ Stavbařů č.p. 213, Strakonice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění.   

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku: „Zateplení MŠ Stavbařů č.p. 
213, Strakonice“.  

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy k podání nabídek na realizaci této veřejné zakázky na profilu 
zadavatele - města Strakonice, kterou město Strakonice vyzývá neomezený počet 
dodavatelů k podání nabídky.   

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

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. 
 
1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 

Usnesení č. 2645/2022 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 

schválit vyřazení níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000 
Kč: 
město Strakonice – majetkový odbor org. 213: 
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- kolotoč AP/0300 – poř. cena 52.489,27 Kč, r. poř. 2003, dětské hřiště Vrchlického, 
Mánesova, Baarova ul.  
- Dog 010445 – poř. cena 35.348, Kč, r. poř. 2007, dětské hřiště Mikoláše Alše.  
 
Městský úřad Strakonice: 
Majetek s pořizovací cenou vyšší než 20 tisíc korun (včetně DPH) – hardware 
 

INV.Č. Položka Pořízeno Pořizovací cena Závada 

22/70/213 CISCO 1601 ETHERNET < 1/2003 64 547,80 

nutná výměna 

akumulátorů, 

nerentabilní 

22/70/233 
UPS FISKARS PS 

20/0,8/SCHILS01 
< 1/2003 58 267,20 

nutná výměna 

akumulátorů, 

nerentabilní 

22/70/255 tiskárna HP 2200 < 2003 40 549,15 
poškozená elektronika, 

neopravitelná 

22/70/259 

 

NTB Compaq Evo C1020V 

 

4/2003 

 

48 775,60 

 

poškozená základní 

deska, morálně 

zastaralé 

22/70/261 
kopírovací stroj KOPIER SET Di 

2510 
1/2003 107 411,10 

viz protokol o 

neopravitelnosti 

22/70/262 
kopírovací stroj digit. KOPIER 

SET Di 2510 Minolta 
1/2003 131 052,60 

viz protokol o 

neopravitelnosti 

22/70/301 
Breeze MAX  Micro BST (vysílač 

na internet) 
2/2010 59 882,00 

morálně zastaralé, 

technologii WiMAX již 

nelze použít 

22/70/306 
IBM TS 3100 TAPE Library 

Model L2U drive 
12/2011 201 036,00 morálně zastaralé 

22/70/318 kopírovací stroj Bh C-284 5/2013 73 680,00 
viz protokol o 

neopravitelnosti 

28/0/231/

2 

  

PC Athlon_1GHz/256MB 

RAM/120GB 

 

< 2003 
33 853,77 

 

morálně zastaralé, 

oprava nerentabilní 

28/0/2939 UPS Fiskars Power Work < 1/2003 35 990,00 

nutná výměna 

akumulátorů,  

nerentabilní 

28/0/5005 Scanner A3 Epson GT - 15000 12/2007 33 114,00 
nesplňuje současné 

požadavky 

28/0/6029 
NTB HP Probook 

4720s/W7/Office2010 
12/2010 29 988,00 

poškozená základní 

deska, oprava 

nerentabilní 

28/0/6639 Tiskárna OKI převod MV 3/2014 30 012,00 morálně zastaralé 

28/0/6660 PC  převod MV 3/2014 30 892,40 morálně zastaralé 

28/0/6661 PC  převod MV 3/2014 30 892,40 morálně zastaralé 
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Majetek s pořizovací cenou vyšší než 20 tisíc korun (včetně DPH) – software 

INV.Č. Položka Pořízeno Pořizovací cena Závada 

13/0/2 
NW CLA GROUP Wise 6 

MAILBOX 50 uživ. 
< 1/2001 184 643,00 morálně zastaralé 

 

13/0/3 

NW CLA NET WARE 5.1. 25 

uživ. 
< 1/2002 80 577,00 morálně zastaralé 

13/0/5 
ZEN WORKS FOR DESKTOP 4 

(135+25u) 
< 1/2003 202 992,30 morálně zastaralé 

13/0/6 NET WARE 6 CLA 3  100 uživ. < 1/2003 105 000,00 morálně zastaralé 

13/0/8 NET WARE  6 - 80 user < 1/2003 137 322,65 morálně zastaralé 

13/0/13 
Novell Netware  100 licencí + 

upgrade 
< 1/2003 649 805,00 morálně zastaralé 

13/0/17 
server IBM X3500 Combo/TAPE 

LT02200/400GB/ 
3/2007 255 487,28 morálně zastaralé 

13/0/18 
Upgrade Novell Open Workgroup 

Suite 1 - Us 
12/2007 540 365,00 morálně zastaralé 

13/0/22 
software pro zálohování dat 

Synsort 
4/2009 130 673,00 morálně zastaralé 

13/0/23 Helios - licence (program) 10/2009 72 085,40 morálně zastaralé 

13/0/27 
IBM Tivoli Storage manager v610 

value u 
12/2011 228 772,50 morálně zastaralé 

13/0/28 
IBM Tivoli Storage manager Virt. 

Env.+ 
12/2011 139 592,50 morálně zastaralé 

18/0/4 
MS OFFICE - WORD, EXCEL 10 

lic. 
1/2002 101 850,00 morálně zastaralé 

18/0/14 
AVG AM Metwork 7,5, 175 lic. 

LN DV 
1/2001 39 952,50 morálně zastaralé 

18/0/15 MS OFFICE XP 2 lic. 1/2002 20 979,00 morálně zastaralé 

18/0/16 MS OFFICE XP 26 lic. 1/2002 242 025,00 morálně zastaralé 

18/0/17 MS OFFICE XP 70 lic. Select < 1/2003 592 851,00 morálně zastaralé 

18/0/18 MS OFFICE XP 15.lic. < 1/2003 116 723,30 morálně zastaralé 

18/0/19 Internet Antivir AVP 1/2002 24 660,00 morálně zastaralé 

18/0/56 MS Visual Basic Enterprise < 1/2003 31 204,00 morálně zastaralé 

18/0/59 PC INFO < 1/2003 30 975,00 morálně zastaralé 

18/0/80 
CHEYNNE Backup Agent for 

Groupwise 
< 1/2003 44 630,40 morálně zastaralé 

18/0/86 Border manager < 1/2003 55 241,54 morálně zastaralé 

 

MěKS Strakonice: 
- dvoudřez s odkl. plochou – poř. cena 32.879 Kč, r. poř. 2002 
- gastronádoby nerez (sada) – poř. cena 34.905,40 Kč, r. poř. 2002  
- přenosné pokladny O2 – poř. cena 28.000 Kč, r. poř. 2018 
- myčka skla – poř. cena 49.339,50 Kč, r. poř. 2002 
 
Mateřská škola Čtyřlístek: 
- konvektomat s příslušenstvím – poř. cena 169.505,70 Kč, r. poř. 2004 
- myčka s pracovní plochou – poř. cena 47.332,20 Kč, r. poř. 2006  
- myčka Fagor FI – 60 ŠJ – poř. cena 63.721 Kč, r. poř. 2009. 
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2) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí a komunikace  
Žadatel: Parcely Strakonice s. r. o., Palackého náměstí 81, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 2646/2022 (61/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit souvislosti s vybudováním komunikace, chodníku, kanalizačního a vodovodního 
řadu a veřejného osvětlení na pozemcích, vše v k. ú. Strakonice, uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a  společností 
Parcely Strakonice s. r. o., Palackého náměstí 81, 386 01 Strakonice, s předmětem 
koupě komunikace, parkovacích stání a chodníku (vše včetně pozemku v k. ú. 
Strakonice), kanalizačního a vodovodního řadu a veřejného osvětlení dle projektové 
dokumentace „Komunikace a inženýrské sítě na poz., vše v k. ú. Strakonice“ 
vypracované panem XX. “, tzn. obousměrná komunikace z asfaltového betonu v šířce 
6 m včetně parkovacích stání z asfaltového betonu a retardéru z kamenné dlažby, 
chodník ze zámkové dlažby v šířce 2 m, kanalizační řad z trubek ULTRA RIB II, SN 12, 
DN 250 a 400 v délce 99 m, vodovodní řad z trubek PE100 – RC 90 x 8,2 mm, SDR 11 
v délce 98 m, veřejné osvětlení z 3 ks LED svítidel instalovaných na osvětlovacích 
bezpatkových stožárech s výložníkem v délce 105 m. Kupní cena je stanovena ve výši 
25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci předmětné stavby 
stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 736.538 Kč včetně DPH. Součástí 
předmětu výkupu nebudou kanalizační a vodovodní přípojky. 

II. Doporučuje ZM 

pověřit starostu podpisem předmětných smluv. 
 

1) ZTV – Zahrádky Nový Dražejov 
Usnesení č. 2647/2022 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“. 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností EKOSTEEL s. r. o., Revoluční 1082/8, Nové 
Město, 110 00 Praha, IČ: 24835269, za cenu 1.564.138,14 Kč bez DPH, tj. za celkovou 
cenu díla včetně DPH 1.892.607,15 Kč, předpokládaný termín zahájení březen 2022 a 
dokončení 3 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je realizace stavby 
„ZTV – Zahrádky Nový Dražejov“. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZTV – Zahrádky Nový 
Dražejov“. 
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2) Průmyslová zóna Hajská  
Usnesení č. 2648/2022 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dotazníky týkající se prodeje pozemků v průmyslové zóně Hajská, které podala 
společnost CSPPark Strakonice s. r. o., IČ 058 50 860, se sídlem Václavské náměstí 
834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, a společnost European Packaging Services a. s., 
IČ 094 84 671, se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov,  150 00 Praha 5. 
II. Pověřuje 
starostu jednat o podmínkách smlouvy se společností CSPPark Strakonice s. r. o., IČ 
058 50 860, se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1. 
 

3) Spalovna – nájemní smlouva       
Usnesení č. 2649/2022 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 21.12.2010, která na město přešla 
z důvodu převodu vlastnického práva k pozemku, jehož součástí je stavba 
průmyslového objektu, pozemku a pozemku, vše v kat. území Strakonice. Tyto 
pozemky tvoří areál spalovny odpadů. Dodatek bude uzavřen mezi městem Strakonice 
jak pronajímatelem a společností RUMPOLD s.r.o., IČ 61459364, se sídlem 1746/52, 
110 00 Praha 1, jako nájemcem. Předmětem dodatku bude uvedení nájemného 
k věcem, které jsou předmětem nájemní smlouvy a byly ke dni 06.12.2021 převedeny 
na základě směnné smlouvy č. 2020-0384 na město Strakonice.  Nájemné za věci, 
které jsou ve vlastnictví města, činí 224.776,8 Kč bez DPH za rok (18.731,4 Kč bez 
DPH za měsíc).   
Nájemné za období od 06.12.2021 do 28.02.2022 ve výši 53.173 Kč bez DPH (za 
prosinec 15.710,2 Kč + za leden 18.731,4 Kč a za únor 18.731,4 Kč) bude městu 
uhrazeno do 14 dnů od uzavření dodatku.   
 

4) Uzavření kupní smlouvy na odkoupení movitého majetku – vozidla 
z Městské policie Strakonice 
Usnesení č. 2650/2022 (61/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude odkoupení vozidla Škoda FABIA COMBI Amb. 1,2 2C0 6362 z Městské policie 
Strakonice, za kupní cenu 8.000 Kč, ve smlouvě bude zapracován závazek kupujícího 
uhradit veškeré náklady spojené s převodem vozidla a přihlášením vozidla (např. 
poplatek za převod a přihlášení vozidla). 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

5) MŠ U Parku č.p. 353 – oprava fasády 
Usnesení č. 2651/2022 (61/1b) 
Rada města po projednání 
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I. Revokuje 
usnesení rady města č. 2605/2022. 
II. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „MŠ U Parku č.p. 353 – oprava fasády.“ 
III. Schvaluje 
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou XX, IČ 76032175 , 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.“ 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „MŠ U Parku č.p.353 – 
oprava fasády“. 
 

6) MŠ Holečkova č. p. 410 – oprava střechy 

Usnesení č. 2652/2022 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „MŠ Holečkova č. p. 410 – oprava střechy“. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou PV STAV eu s. r. o., Menšíkova 1155, Prachatice ,IČ 
26070464, za cenu 1.755.872,01 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 
2.124.605,13 Kč, termín plnění od 01.03.2022 do 20.06.2022. Předmětem smlouvy je 
realizace stavby „MŠ Holečkova č. p. 410 – oprava střechy“. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „MŠ Holečkova č. p. 
410 – oprava střechy“. 
 

7) ZŠ Dukelská č. p. 166 – oprava elektroinstalace 3. NP 

Usnesení č. 2653/2022 (61/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „ZŠ Dukelská č .p. 166 – oprava elektroinstalace 3. NP.“ 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou MONTIMA s. r. o., Pivovarská 104/23, Vimperk, IČ 
28085094, za cenu 2.729.011,98 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu díla včetně DPH 
3.302.104,50 Kč, termín plnění od 01.07.2022 do 27.08.2022. Předmětem smlouvy je 
realizace stavby „ZŠ Dukelská č. p. 166 – oprava elektroinstalace 3. NP.“ 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „ZŠ Dukelská č. p. 166 
– oprava elektroinstalace 3. NP.“ 
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1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Dražejov – nové 
OM kNN parc. č. 57/1“  
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. 2654/2022 (61/1c) 
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. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Dražejov – nové 
OM kNN parc. č. 57/1“ 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: 

- 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. 
 

2) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Dražejov – kabel 
NN parc. č. 1245/34“  
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. 2655/2022 (61/1c) 
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 
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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. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Dražejov – kabel 
NN parc. č. 1245/34“ za částku 3.100 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. 
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 energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- 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. 

- 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. 
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1) Uvolněná bytová jednotka v domě, ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 2656/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy na užívání bytové jednotky v domě, ul. 
Leknínová, Strakonice, o velikosti 1+0  a výměře 57,91 m2, s  paní XX. 

II. Schvaluje  
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 38,80 m2, s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 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 1.818 Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 

 
2) Ukončení nájemních smluv – garáže v přízemí budovy bez č. p. na 
pozemku v k. ú. Strakonice (bývalý Rock klub Na Křemelce ve Strakonicích) 
+ nový záměr na pronájem prostorů 
Usnesení č. 2657/2022 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 99-023 uzavřené dne 19.04.1993 mezi městem 
Strakonice a panem XX, jejímž předmětem je pronájem garáže v přízemí budovy bez 
č. p. na pozemku v k. ú. Strakonice (objekt bývalého Rock klubu Na Křemelce ve 
Strakonicích), s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční, a začíná běžet ode dne převzetí 
výpovědi nájemcem.  
II. Schvaluje 

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 99-031 uzavřené dne 19.04.1993 mezi městem 
Strakonice a panem XX, jejímž předmětem je pronájem garáže v přízemí budovy bez 
č. p. na pozemku v k. ú. Strakonice (objekt bývalého Rock klubu Na Křemelce ve 
Strakonicích), s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční, a začíná běžet ode dne převzetí 
výpovědi nájemcem.  
III. Schvaluje 

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 99-033 uzavřené dne 30.05.1999 mezi městem 
Strakonice a panem XX, jejímž předmětem je pronájem garáže v přízemí budovy bez 
č. p. na pozemku v k. ú. Strakonice (objekt bývalého Rock klubu Na Křemelce ve 
Strakonicích), s tím, že výpovědní lhůta je 1 měsíční, a začíná běžet ode dne převzetí 
výpovědi nájemcem.  
IV. Schvaluje 

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 99-019 uzavřené dne 19.04.1993 mezi městem 
Strakonice a panem XX (původní nájemci pan XX, paní XX – převod práv, povinností a 
závazků z nájemní smlouvy na pana XX), jejímž předmětem je pronájem garáže v 
přízemí budovy bez č. p. na pozemku v k. ú. Strakonice (objekt bývalého Rock klubu 
Na Křemelce ve Strakonicích), s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční, a začíná běžet 
ode dne převzetí výpovědi nájemcem.  
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V. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušných výpovědí. 
VI. Schvaluje 

vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí budovy bez č. p. na 
pozemku v k. ú. Strakonice (objekt bývalého Rock klubu Na Křemelce ve Strakonicích), 
jedná se o prostory o celkové výměře 65,8 m2, a to pro účely tréninkového sportovního 
centra Na Křemelce, Strakonice. 
 

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

 Rozpočtová opatření č. 1 – 4 
Usnesení č. 2658/2022 (61/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
RO č. 1  ve výši 401.500,00 Kč 
Snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní 
správy na rok 2022 dle oznámení Jihočeského kraje. V rozpočtu na rok 2022 je 
schválena částka 39.792.000,00 Kč, tj. výše dotace na rok 2021. O uvedenou částku 
bude zvýšeno použití prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba příjmy 0000 – 4112 
 financování 8115 

 

II. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 2 -  převod finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 

    Navýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2022 o částku 125.856.600 Kč na 
úhradu výdajů, které byly schváleny v rozpočtu roku 2021, ale jejich použití nebylo 
v roce 2021 uskutečněno a převádí se do roku 2022. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 

 

ř. org. odd.§ pol. Kč odbor  doklad  důvod převodu 

1. 0 5311 xxxx 600 000 
MP - měřiče rychlosti 
3 ks 

 
realizace  v r. 2022, požádáno 
o dotaci 

2. 100 6171 51xx 
 

495 500 
 

VV – opravy (úřad)  

výměna radiátorů – stavební 
úřad, garáže Na Stráži 
výměna osvětlení – 
sekretariát 
výměna světel – Na Stráži 270 
oprava zdí + vymalování - 
odbor dopravy 

3. 100 6171 51xx 62 000 VV – služby (úřad)  
malování kanceláří, kuchyňky, 
chodby – budova Komerční 
banky 

4. 100 6171 51xx 35 000 VV - DDHM  
obrazy na chodbu včetně 
instalace – hlavní budova 

5. 100 6171 6122 85 000 
VV – investice - 
zařízení 

 kopírovací stroj  

6. 203 3399 xxxx 39 000 
OŠ – prezentace 
města 

objednávka č. 59/21/1 
propagační materiály pro 
vedení města 
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7. 203 3399 5169 27 200 
OŠ – cestovní ruch, 
prezentace 

SML 2021-467 
tvorba designu na webu 
města www.strakonice.eu 

8. 240 6171 xxxx 185 000 OŠ – informatika  objednávka 63/21/1 
pořízení GPS systému pro 
určení polohy a sběr dat 

9. 290 3635 5169 369 000 Rozvoj - územní plán 
SML 2017-205 
SML 2021-274 

změny územního plánu č. 5 a 
č. 11, změna regulačního 
plánu Větrolamka 

10. 290 xxxx xxxx 532 400 Rozvoj - územní plán SML 2021-339 územní studie Podskalí 

11. 290 xxxx xxxx 36 300 Rozvoj - územní plán SML 2021-313 územní studie Dražejov 

12. 291 xxxx xxxx 181 500 
Rozvoj - studie, 
projekty 

SML 2021-78 studie smuteční síně 

13. 291 xxxx xxxx 155 000  
Rozvoj - studie, 
projekty 

SML 2021-214 
studie venkovního areálu ZŠ 
F. L. Čelakovského 

14. 294 3639 513x 158 300 
Rozvoj - městský 
mobiliář 

obj. č. 15/21/2 pořízení odpadkových košů 

15. 294 3xxx xxxx 264 300 
Rozvoj - městský 
mobiliář 

obj. č. 16/21/2 pořízení laviček 

16. 297 xxxx xxxx 2 608 000 
Rozvoj – spolufinanc. 
projektů 

 
společný projekt škol – 
žádáno o dotace 

17. 401 3792 5139 19 500 ŽP – odpady  
usn.RM 2274/2021 
(20.10.2021), RO č.87 

pořízení tašek na tříděný 
odpad – ekologická výchova 
(použití odměny za soutěž) 

18. 401 37xx xxxx 200 000 ŽP – odpady  
usn.RM 2499/2021 
(20.12.2021), RO č.126 

pořízení kontejnerů na svoz 
bioodpadu a senzorů do 
kontejnerů (použití daru) 

19. 405 5512 6123 7 551 000 ŽP - hasiči SML 2021-368 
nákup cisternové automobilní 
stříkačky 

20. 406 3744 6xxx 3 928 600 ŽP – krizové řízení SML 2021-401 
modernizace výstražného 
informačního systému 

21. 600 3429 6322 2 165 000 
FIN – dotace FK 
Junior 

usn.ZM 326/ZM/2021 
(24.02.2021), RO č.3  

dotace FK Junior na 
rekonstrukci hřiště  
Na Křemelce 

22. 603 4349 5492 755 000 Vedení města - dary 
usn.ZM 702/ZM/2018 
(14.02.2018), RO č. 5  

přesun nevyčerpaných 
prostředků na poskytnutí 
darů v tíživých životních 
situacích 

23. 700 1032 5xxx 118 000 Maj - lesy 
SML 2020-511 
SML 2020-512 

dofinancování těžby a 
pěstebních prací za rok 2021 

24. 700 xxxx xxxx 1 500 000 Maj - výkupy 

usn.ZM 
č.478,479,480/ZM/2021, 
a č.437/ZM/2021 
(15.09.2021) 

výkupy inženýrských sítí 

25. 706 3326 5xxx 50 000 Maj – válečné hroby obj. č. 39/21/7 
realizace v r. 2022 -
rekonstrukce památníku 
obětem 1.sv. války u hřbitova  

26. 718 xxxx xxxx 229 000 
Maj – příměstské 
části, osady 

 
dokončení opravy schodů 
v Habeši a opravy nádrže Virt 

27. 722 23xx xxxx 1 908 000 
Maj – ZTV Vinice, ZTV 
Dražejov - zahrádky  

VŘ – schváleno, usn. RM 
č.2519/2022(19.1.2022), 
smlouvy o finančních 
příspěvcích SML 2021-
336 a 370 

z důvodu prodloužení 
projektových příprav 
realizace v r. 2022 
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28. 723 2341 xxxx 150 000 
Maj – Modlešovice – 
vodní nádrž 

SOD 2021-116 
úhrada TDI a dokončovacích 
prací - zeleň 

29. 726 2310 xxxx 100 000 
Maj – ÚV Pracejovice 
- jímání 

SOD 2020-350 
dokončovací práce – 
následná péče o zeleň 

30. 727 23xx 5171 173 000 
Maj – vodovody, 
kanalizace 

 
oprava kanalizačního řadu – 
Hajská, ul. Nebřehovická 

31. 728 xxxx xxxx 500 000 
Maj – Hajská - 
vodovod 

SOD 2021-120 
dofinancování akce – oprava 
komunikace dle požadavku 
SÚS JHK 

32. 731 22xx xxxx 15 000 000 
Maj – komunikace 
Zvolenská + Máchova 
+ zdi 

usn. RM 2538/2022 
(19.01.2022) 

z důvodu prodloužení 
projektových příprav 
realizace v r. 2022 

33. 733 xxxx xxxx 516 000 
Maj  - silnice 1/22 
Strakonice 

SOD 2017-71 
dofinancování akce – údržba 
zeleně 

34. 734 2219 xxxx 7 000 000 
Maj – Otavská 
cyklostezka 

usn. RM 2548/2022 
(19.01.2022) 

z důvodu prodloužení 
projektových příprav a 
vyřizování dotace realizace 
v r. 2022  

35. 737 xxxx xxxx 1 000 000 
Maj - bezbariérová 
trasa Rybniční-Dům 
kultury 

SOD 2020-450 
dofinancování akce – 
technický dozor investora, 
autorský dozor 

36. 739 2219 xxxx 4 972 000 
Maj - lávka na 
Podskalí 

VŘ  (opakováno) 
oprava lávky přes rameno 
řeky Otavy, realizace v roce 
2022 

37. 746 xxxx xxxx 668 000 
Maj - komunikace 
Volyňská 

  
financování projektové 
dokumentace (PD) + zahájení 
akce 

38. 749 2219 xxxx 13 500 000 
Maj - sídliště - 
regenerace 

SOD 2019-107 
PD na regeneraci sídliště 
Šumavská, apod. 

39. 752 3412 5xxx 100 000 
Maj  - plocha u 
tribuny 

 
sportoviště Na Sídlišti - 
realizace přesunuta do 
r. 2022 

40. 755 3412 xxxx 9 965 000 
Maj – Plavecký 
stadion (PS) - 
rekonstrukce 

SOD 2021-114 
SOD 2021-96 

dofinancování akcí PS –
náprava zastřešení bazénové 
haly + náprava stávajících 
ochozů (stropní konstrukce) 

41. 761 3319 xxxx 4 738 000 
Maj – Dům kultury - 
rekonstrukce 

SOD 2021-486 
pokračování rekonstrukce – 
další etapy 

42. 770 3613 5xxx 50 000 
Maj – Maják - oprava 
střechy 

usn. RM 962/2020 
(14.10.2020) 

dokončení akce v r. 2022 

43. 772 xxxx xxxx 451 000 
Maj - objekt Na 
Ostrově 

  
rekonstrukce elektroinstalace 
objektu č.p. 1415 Na Ostrově 
- realizace v r. 2022 

44. 772 xxxx xxxx 9 697 000 
Maj - Na Ostrově – 
komunitní centrum 

SOD 2021-506 
realizace v roce 2022, žádáno 
o dotaci 

45. 773 4350 xxxx 2 000 000 
Maj - DS Lidická - 
výtahy 

SOD 2021-453 
výměna výtahu – realizace 
v roce 2022 

46. 775 3111 xxxx 1 699 000 Maj – opravy MŠ  

dofinancování akcí – MŠ U 
Parku – oprava fasády, MŠ 
Lidická – rekonstrukce 
kanalizace a vody 
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47. 776 3111 xxxx 9 500 000 
Maj – MŠ Stavbařů - 
zateplení 

 realizace v r. 2022 

48. 777 3113 xxxx 108 000 Maj – opravy ZŠ  
dofinancování akcí – ZŠ 
F.L.Čelakovského – WC, ZŠ 
Dukelská – oprava elektroins. 

49. 771 5311 xxxx 396 000 
Maj – budova 
městské policie – 
zateplení, oprava 

 realizace v r. 2022 

50. 778 3612 xxxx 479 000 
Maj – Bažantnice - 
rekonstrukce 

obj. č. 137/21/7 
dofinancování akce 
„Rekonstrukce objektu 
Bažantnice č.p. 372“ 

51. 790 3634 xxxx 356 000 
Maj – výměníkové 
stanice (VS) 

 
havárie teplovodu – 
ul. Lidická, č.p. 194 
(tělocvična, dílny) 

52. 790 36xx xxxx 2 000 000 
Maj – veřejné 
osvětlení (VO) 

 

přesun do r. 2022 (havarijní 
stavy + nutné opravy VO, 
nové VO ul. Bezděkovská/Na 
Ohradě,… ) 

53. 792 3631 xxxx 645 000 
Maj – VO Virt + Na 
Křemelce 

SOD 2021-319 
SOD 2021-320 

dokončení realizace v r. 2022 

54. 795 3633 xxxx 5 805 000 
Maj – propojení 
zimního a plaveckého 
stadionu (teplovod) 

 realizace v r. 2022 

55. 780 xxxx xxxx 400 000 
Maj – projekty, 
posudky, studie 

obj. č. 170/21/7 
obj. č. 171/21/7 

financování objednaných 
posudků (ul. Volyňská – 
rekonstrukce kanalizace, 
plavecký stadion – náprava 
havarijních stavů) 

56. xxx xxxx xxxx 9 631 000 
Maj – projektová 
dokumentace 

SOD 2021-425, 310, 267, 
493 
obj. č. 136/21/7 
obj. č. 81/21/7 
obj. č. 1/21/7 
 
 
 

financování zasmluvněných 
projektových dokumentací 
(Západní část Velkého 
náměstí, objekty sociálních 
služeb, chodník Radomyšlská,  
komunikace Zvolenská, 
Panská zahrada, ZTV Vinice, 
automatická toaleta, ….) 

 
RO č. 3  ve výši 2.500.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na realizaci akce „Obnova požární 
nádrže na p. č. 128 k. ú. Střela“. Do nádrže je svedena dešťová voda z okolních 
zpevněných ploch. Východní a jižní strana zdrže je zpevněna pouze betonovou zídkou, 
která je ve velice špatném stavu a je nutné ji opravit. Rozpočtové opatření bude kryto 
použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 725 – 2341 – 5xxx 
 financování 8115 

 
RO č. 4 ve výši 9.800.000,00 Kč 
Změna položky rozpočtu na podporu městské hromadné dopravy ve Strakonicích, kdy 
v souvislosti s novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, došlo 
ke zrušení položky 5193 – výdaje na dopravní obslužnost a od 01.01.2022 se nově  

použije položka 5213 - transfer dopravci. 
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Rozpočtová skladba výdaje         + 600 – 2292 – 5213 
 výdaje         - 600 – 2292 – 5193 

 
 

 MŠ Čtyřlístek – použití IF 
Usnesení č. 2659/2022 (61/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
navýšení výše použitých prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Čtyřlístek o částku  1.000 Kč (na r. 2022 dosud schváleno 439.000 Kč).  
V roce 2022 bude pořízen konvektomat, mycí stroj a myčka nádobí, vše v celkové 
hodnotě max. 440.000 Kč. 
 

 Kontrolní výbor – Zápis č. 4 ze dne 10.02.2022 
Usnesení č. 2660/2022 (61/2a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru č. 4 ze dne 10.02.2022. 
 

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

 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na 
projekt „Stavební úpravy návsi v osadě Hajská“  

Usnesení č. 2661/2022 (61/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci 
projektu „Stavební úpravy návsi v osadě Hajská“ mezi městem Strakonice, IČ: 251810, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ: 
48133981, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, ve výši 1.200.000 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 

 Vydání Změny č. 11 Územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 2662/2022 (61/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí dokumentaci Změny č. 11 Územního plánu Strakonice 
II. Doporučuje ZM 
konstatovat, že Změna č. 11 Územního plánu Strakonice není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR, v platném znění, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle § 54 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
III. Doporučuje ZM 
vydat v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 
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4, § 54 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, Změnu č. 11 Územního plánu Strakonice formou opatření 
obecné povahy 
IV. Doporučuje ZM 
uložit odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 11 Územního plánu Strakonice 
- zajistit vyhotovení úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně 
- doručit Změnu č. 11 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu 

Strakonice po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 11 Územního plánu Strakonice v evidenci 

územně plánovací činnosti v ČR 
 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-00039 na zpracování Změny 
č. 1 Regulačního plánu Větrolamka  

Usnesení č. 2663/2022 (61/3a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021-00039 na zpracování Změny č. 1 Regulačního 
plánu Větrolamka se zpracovatelem Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o., Vodní 
12/42, 370 06 České Budějovice, IČ 03184439; předmětem dodatku je zpracování 
úpravy návrhu Změny č. 1 Regulačního plánu Větrolamka pro opakované veřejné 
projednání, cena díla bude navýšena o 49.250 Kč bez DPH, tj. 59.592,50 Kč s DPH 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku 
 

 Projekt „Pořízení vybavení a výcvik členů jednotky JPO III/2, 
Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z 
prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 2664/2022 (61/3a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace 
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na projekt „Pořízení 
vybavení a výcvik členů jednotky JPO III/2, Strakonice“ 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
předfinancování a spolufinancování projektu „Pořízení vybavení a výcvik členů jednotky 
JPO III/2, Strakonice“ 
 

4. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Schválení výše sazby pronájmu Panské zahrady třetí osobě za účelem 
krátkodobých pronájmů - 1.000Kč/1 hod.  

Usnesení č. 2665/2022 (61/4) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s hodinovou sazbou na krátkodobý pronájem Panské zahrady třetí osobě ve výši 
1.000 Kč/1 hod. 
 

 Zápis z jednání Komise pro seniory města Strakonice ze dne 1. 2. 
2022 

Usnesení č. 2666/2022 (61/4a) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  
zápis z jednání Komise pro seniory ze dne 01.02.2022. 

 

5. Odbor sociální 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká. 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
PREVENT (CROSS) 

Usnesení č. 2667/2022 (61/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Prevent ve výši 340.000 Kč, v předloženém znění. 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 
99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Prevent ve výši 340.000 Kč.  
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 2668/2022 (61/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 
180.000 Kč, v  předloženém znění. 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 
99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
ve výši 180.000 Kč.  
 

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.  

Usnesení č. 2669/2022 (61/5) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Poradna pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní 
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rozvoj, o.p.s., Záboří 83  na sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 
250.000 Kč, v  předloženém znění. 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Poradna 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a 
osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83 Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na 
sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 250.000 Kč. 
 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s.- osoby , které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení  - osobám 
s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

Usnesení č. 2670/2022 (61/5) 
Rada města po projednání 

I.  Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem - 
osoby , které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení  - osobám 
s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby  ve výši 100.000 Kč.  

II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se 
zvláštním režimem -  osoby , které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení  - osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 100.000 Kč, v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při 
strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem - osoby , které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení  - osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 100.000 Kč.  
 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. – osoby v krizové 
situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky 
nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro 
zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby 

Usnesení č. 2671/2022 (61/5) 
Rada města po projednání 

I.  Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., 
Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem – 
osoby v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky 
nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a 
nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 50.000 Kč.  
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II. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se 
zvláštním režimem -  osoby v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro 
dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a 
které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby ve výši 50.000 Kč, v předloženém znění. 

III. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při 
strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem – osoby v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro 
dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a 
které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby ve výši 50.000 Kč. 
 

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 
 Doplatek nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2021 

Usnesení č. 2672/2022 (61/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení nájemného z vodohospodářského majetku za rok 2021 o doplatek ve výši 
3,7 mil. Kč bez DPH. 
 

7. Odbor životního prostředí 
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Brůžek. 

 Objednávky OŽP za prosinec 2021 a leden 2022 
Usnesení č. 2673/2022 (61/7) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru životního prostředí za prosinec 2021 a leden 2022. 
 

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

 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem 
Strakonice   

Usnesení č. 2674/2022 (61/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
předložený prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2022 v mateřských školách 
zřizovaných městem Strakonice. 
 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Povážská 
Strakonice, Nad Školou 560  

Usnesení č. 2675/2022 (61/8) 
Rada města po projednání 
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I. Rozhodla 
nevyhlásit konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Povážská 
Strakonice, Nad Školou 560 a neodvolat pana XX, ředitele Základní školy Povážská 
Strakonice, Nad Školou 560, z vedoucího pracovního místa.  
 

 Objednávky odboru školství za leden 2022 
Usnesení č. 2676/2022 (61/8) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru školství za leden 2022. 
 

 Individuální dotace – FK Junior Strakonice, z. s. 
Výše uvedený bod byl stažen z programu jednání RM. 
 

9. Městská policie 
 Smlouva o spolupráci mezi Městem Strakonice a nadačním fondem 

NOVÉ ČESKO  
Usnesení č. 2677/2022 (61/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mezi Městem Strakonice a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, 
jejímž předmětem je úprava spolupráce smluvních stran při realizaci programu 
REVOLUTION TRAIN, který je součástí „REVOLUTION TRAIN TOUR – 2022“. Dodavatel 
zavazuje, že pro objednatele na základě této smlouvy zajistí program REVOLUTION 
TRAIN za cenu 138.000 Kč za 1 den. 
II. Pověřuje 
pověřuje starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

10. Odbor dopravy 

 Seznam objednávek 
Usnesení č. 2678/2022 (61/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru dopravy za rok 2020 a 2021. 
 
11. Místostarosta   

 Pověření k hlasování na valné hromadě společnosti ODPADY PÍSEK 
s.r.o. 

Usnesení č. 2679/2022 (61/11) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM 
pověřit místostarostu města Strakonice Ing. Rudolfa Oberfalcera, aby na valné 
hromadě společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o., která bude rozhodovat o udělení 
předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání ve smyslu článku XIII. písm. o) 
společenské smlouvy ze dne 22.01.2015, kterým bude založení dceřiné společnosti 
ODPADY PÍSEK s.r.o. jako společnosti s ručením omezeným, hlasoval pro udělení 
předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání, kterým bude založení dceřiné 
společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o. jako společnosti s ručením omezeným. 
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12. 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. 2680/2022 (61/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis č.1/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo  
8. února 2022 v kanceláři ředitele společnosti.       
  

13. Starosta 

 Zrušení pošty Strakonice 3 
Usnesení č. 2681/2022 (61/13) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
informaci o trvalém zrušení provozovny pošty Strakonice 3 na adrese Katovická 1306, 
386 03 Strakonice k datu 30.06.2022. 
 

14. Šmidingerova knihovna Strakonice  
 Žádost o souhlas se změnou umístění boxu pro bezkontaktní 

půjčování knih 
Usnesení č. 2682/2022 (61/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se změnou umístění boxu pro bezkontaktní půjčování i vracení knih do prostoru 
tržnice u Sv. Markéty. 
 
              
 

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 17,40 hodin.     

Datum pořízení zápisu: 16.02.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 
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