Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
ze 66. schůze Rady města Strakonice
konané 27. dubna 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. 2896/2022
Usnesení č. 2897/2022 – č. 2921/2022

2. Odbor rozvoje
 Informační panely investičních záměrů města Strakonice
Usnesení č. 2922/2022
 Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 12.04.2022
Usnesení č. 2923/2022
 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Město Strakonice – dodávka
ICT pro školy: ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“
Usnesení č. 2924/2022
3. Odbor školství
 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních
volnočasových aktivit pro rok 2022 – opatření 3, opatření 4
Usnesení č. 2925/2022
 Individuální dotace – Draci Strakonice, z. s.
Usnesení č. 2926/2022
 Individuální dotace – Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s.
Usnesení č. 2927/2022
 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku, v MŠ
Čtyřlístek, v MŠ Lidická, v MŠ Školní, v MŠ Spojařů, v MŠ Holečkova, v MŠ A.
B. Svojsíka a v MŠ Šumavská
Usnesení č. 2928/2022
 Objednávky odboru školství za únor a březen 2022
Usnesení č. 2929/2022
 Individuální dotace
Usnesení č. 2930/2022
 Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. – žádost o převod finančních
prostředků
Usnesení č. 2931/2022
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4.

5.

6.

7.

MŠ Čtyřlístek – žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2932/2022
Starosta
 Smlouva o převodu akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s.
Usnesení č. 2933/2022
 Úhrada nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze
dne 02.02.2022 č.j. 7 Co 1287/2021-529
Usnesení č. 2934/2022
 Zajištění zvonohry pro adventní program ve Strakonicích
Usnesení č. 2935/2022
Městské kulturní středisko Strakonice
 Úprava Obecně závazné vyhlášky města Strakonice o nočním klidu č. 7/2016
(14.12.2016 usnesení č. 432/ZM/2016)
Usnesení č. 2936/2022
Odbor finanční
 Rozpočtová opatření č. 31 – 32
Usnesení č. 2937/2022
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka pánve pro MěÚSS
Strakonice 2022“
Usnesení č. 2938/2022

66. 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. 2896/2022
Rada města po projednání
I. Schvaluje
navržený program jednání této schůze rady města.
Od 14:30 se schůze RM zúčastnil pan XX a představil studii akce „Západní část
Velkého náměstí ve Strakonicích“
1. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnily Ing. Narovcová, Mgr. Nejdlová.
1) Kanoistický klub Otava Strakonice, pan XX, předseda, Radomyšlská 522,
Strakonice – žádost o krátkodobé užívání pozemku
Usnesení č. 2897/2022 (66/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
z titulu majitele pozemku v k. ú. Strakonice, obec Strakonice, krátkodobé a bezúplatné
užívání předmětného pozemku za účelem parkování vozidel při závodech ve vodním
slalomu.
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Užívání pozemku v k. ú. Strakonice je povoleno ve dnech 01.07. – 03.07.2022 a ve
dnech 30.09. – 02.10.2022, pro Kanoistický klub Otava Strakonice, Radomyšlská 522,
Strakonice.
Vzhledem k tomu, že pozemek v k. ú. Strakonice je součástí předmětu nájmu Nájemní
smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a společností AGROKAT spol. s r. o., Krtská
55, 387 11 Katovice, je souhlas města Strakonice podmíněn souhlasem společnosti
AGROKAT spol. s r. o.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru dopravy MěÚ Strakonice.
2) Kooperativa pojišťovna a. s., Vienna Insurance group, IČ: 47116617,
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 – uzavření pojistné smlouvy
Usnesení č. 2898/2022 (66/1)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření pojistné smlouvy mezi městem Strakonice a společností Kooperativa
pojišťovna a. s., Vienna Insurance group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21,
186 00 Praha 8, jejímž předmětem je pojištění výstavy pod názvem „Švanda dudák
(nejen) ve Strakonicích“, která se uskuteční od 06.05.2022 do 30.09.2022
v Maltézském sále a sále U Kata hradu Strakonice. Výše pojistného na sjednanou
dobu pojištění od 02.05.2022 do 15.10.2022 činí 3.557 Kč.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
3) Pronájmy nebytových prostorů a pozemků v příspěvkových organizacích
města – uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce s příspěvkovými
organizacemi
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod.
1) Klub českých turistů, Revoluční 1056/8A, Nové Město, 110 00 Praha,
IČ 005 05 609, spolek, zastoupený na základě plné moci panem XX – žádost
o výpůjčku pozemků – doplnění usnesení
Usnesení č. 2899/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesením RM číslo 2687/2022 ze dne 16. března 2022
II. Schvaluje
uzavření smlouvy na výpůjčku, týkající se části pozemku v katastrálním území
Strakonice za účelem umístění vývěsní mapy o výměře cca 1m2 a dále části pozemku
v katastrálním území Nové Strakonice za účelem umístění směrovníku o výměře 1m2.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s Klubem českých turistů, Revoluční 1056/8A, Nové
Město, 110 00 Praha, IČ 005 05 609, spolek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
Výše pokut, stanovených v předmětné smlouvě, týkající se všech závazků vypůjčitele
k předmětu výpůjčky jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý započatý den, v němž
je tato povinnost porušena.
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy.
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2) Obnova požární nádrže na p. č. 128 k. ú. Střela
Usnesení č. 2900/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné
zakázky „Obnova požární nádrže na p. č. 128 k. ú. Střela“.
II. Schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností POTENEC s. r. o., Oldřichov 6 - Dobev, 397 01
Písek, IČO: 28154801, za cenu 1.391.325,37 Kč bez DPH, tj, za celkovou cenu včetně
DPH 1.683.503,70 Kč, předpokládaný termín zahájení září 2022 a dokončení 2 měsíce
od předání staveniště. Předmětem smlouvy je realizace stavby „Obnova požární nádrže
na p. č. 128 k. ú. Střela“ s tím, že k realizaci stavby dojde pouze v případě poskytnutí
dotací.
III. Pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Obnova požární nádrže
na p. č. 128 k. ú. Střela“.
3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice v k. ú. Strakonice.
Usnesení č. 2901/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti se stavbou „Vodovodní a kanalizační přípojka na pozemku v k. ú.
Strakonice“ uložení nové vodovodní a 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.
Tento souhlas je podmíněn souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR.
II. Schvaluje
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a panem XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
4) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice v k. ú. Nové Strakonice.
Usnesení č. 2902/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti se stavbou „Novostavba vodovodní přípojky“ uložení nové vodovodní
přípojky do pozemku v majetku města Strakonice v k. ú. Nové Strakonice, dle
sazebníku.
Souhlas se vydává za následujících podmínek:
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-

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 paní XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic.
Usnesení č. 2903/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti se stavbou „Stavba RD, garáže a ZP v Dražejově na pozemku v k. ú.
Dražejov u Strakonic“ uložení nové vodovodní a plynové přípojky do pozemku
v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic, 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.
- Přechod asfaltové cyklotrasa bude proveden bezvýkopovou technologií bez
narušení povrchu cyklotrasy. Pokud nebude výše uvedený postup možný, bude
rýha v asfaltové cyklotrase 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. Do
1 roku od předání překopu bude asfaltový povrch přefrézován a přeasfaltován v
tl. 5 cm v celé šíři cyklotrasy a v délce cca 10 m.
- Mimo výše uvedené kritérium musí být veškeré práce provedeny v souladu s
Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“ schválenými ministerstvem
dopravy.
Odpovědnost za škody a sankce:
Pokud bude v záruční době zjištěna závada na opravované komunikaci, je Uložitel
povinen závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit. Závada bude odstraněna
během přiměřené doby, kterou v závislosti na charakteru závady a s ohledem na
klimatické podmínky písemně předem stanoví Město. V případě, že do stanovené lhůty
nebude oprava provedena, je Uložitel povinen uhradit Městu smluvní pokutu. Výše
smluvní pokuty činí 5000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad.
II. Schvaluje
uzavření předmětné dohody mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a manželi XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
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6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku
v majetku města Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic.
Usnesení č. 2904/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti se stavbou „Stavba RD, garáže a ZP v Dražejově na pozemku v k. ú.
Dražejov u Strakonic“ uložení nové vodovodní přípojky do pozemku v majetku města
Strakonice v k. ú. Dražejov u Strakonic, 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 paní XX.
III. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
7) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Hajská – nové OM 92/26 lokalita“
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01
Strakonice
Usnesení č. 2905/2022 (66/1a)
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, uzemnění a kabelového pilíře do pozemků v
majetku města Strakonice p. č. 335/1 a p. č. 326/7, vše v k. ú. Hajská v souvislosti
s projektovou přípravou stavby „Hajská – nové OM 92/26 - lokalita“ za částku
21.300 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, uzemnění a kabelový pilíř 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
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situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této
smlouvy.
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně:
- Přechod v asfaltové komunikaci bude realizován bezvýkopovou technologií
- Nezpevněná cesta bude po ukončení výkopových prací uvedena do původního
stavu.
- 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.
8) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nové
OM u obchvatu Dubského“
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01
Strakonice
Usnesení č. 2906/2022 (66/1a)
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 pozemků v majetku města Strakonice p. č.
532/59, 532/60, 1277/6, 532/83, 532/82, 532/6 a p. č. 532/78, vše v k. ú. Strakonice
v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Strakonice – nové OM u obchvatu
Dubského“ za částku 9.500 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:
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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.
- Chodník ze zámkové dlažby bude po skončení realizace uveden do původního
stavu.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
-

9) Žádost o převzetí nájmu po družce
Usnesení č. 2907/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě Velké náměstí,
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 47,50 m2 s panem XX, přičemž smlouva bude
uzavřena od 28.04.2022 do 31.05.2022 s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc
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
3.608,- Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného, která činí 10.824,- Kč. Kauce bude složena před uzavřením
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. ú. 111471921/0300, v. s.
1004900310, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.,
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
10) Uvolněná bytová jednotka v Domě s pečovatelskou službou, ul. Jezerní,
Strakonice
Usnesení č. 2908/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Jezerní, Strakonice, s paní XX + 1 osoba XX. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 měsíce s možností automatického prodloužení vždy o další 1 měsíc, pokud
půjčitel nejpozději do 10 dnů před uplynutím doby, na kterou byla smlouva o výpůjčce
sjednána, písemně vypůjčiteli neoznámí, že na skončení výpůjčky trvá. Smlouva o
výpůjčce se uzavírá od 21. dubna 2022 za účelem ubytování uprchlíků z Ukrajiny v
souvislosti s řešením migrační vlny způsobené válkou na Ukrajině.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
11) Uzavření nové smlouvy o výpůjčce
Usnesení č. 2909/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání bytu číslo v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Rybniční, Strakonice, s panem XX a s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu
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určitou 1 měsíce s možností automatického prodloužení vždy o další 1 měsíc, pokud
půjčitel nejpozději do 10 dnů před uplynutím doby, na kterou byla smlouva o výpůjčce
sjednána, písemně vypůjčiteli neoznámí, že na skončení výpůjčky trvá. Smlouva o
výpůjčce se uzavírá od 11. května 2022 za účelem ubytování uprchlíků z Ukrajiny v
souvislosti s řešením migrační vlny způsobené válkou na Ukrajině.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
12) Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 2910/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky,
v domě, ul. Písecká, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 63,50 m2, s paní XX, a to ke
dni 31.05.2022.
II. Pověřuje
starostu podpisem předmětné dohody.
13) Hradní sklípek Strakonice – revokace usnesení, týkajícího se pronájmu
+ nový záměr na pronájem
Usnesení č. 2911/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Revokuje
usnesení Rady města Strakonice číslo 2802/2022 ze dne 30.03.2022, týkající se
pronájmu hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1 vymezené v budově č. p.
50 v objektu Zámku ve Strakonicích, žadateli panu XX.
II. Schvaluje
vyhlášení záměru na pronájem hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1
vymezené v budově č. p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. 1/4
v kat. území Nové Strakonice, obec a okres Strakonice.
Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání:
- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC, to
vše v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 164,19 m2.
- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC, to vše v 1. podzemním podlaží o celkové
výměře 144,41 m2.
14) Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce:
„Plavecký stadion Strakonice – nafukovací hala nad 50 m bazénem“
Usnesení č. 2912/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., na
zhotovitele stavby (formou „Design and Build“) VZ: „Plavecký stadion Strakonice –
nafukovací hala nad 50 m bazénem“, provedeného hodnotící komisí pověřenou
provedením posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a k hodnocení
nabídek.
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Nejvýhodnější a jediná nabídka byla podána společností GHC Invest, s.r.o.,
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČ: 60464496, za celkovou cenu díla
17.993.000,00 Kč bez DPH, tj. 21.771.530,00 Kč vč. DPH 21 %.
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 pro dokončení díla (předání a převzetí díla): do 30.04.2023
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na provoz plaveckého stadionu, je
realizace stavebních a montážních prací na místě stavby možná od 05.09.2022 – do
30.04.2023, z toho zkušební provoz: od 15.04.2023 do 30.04.2023.
II. Rozhodla
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na realizaci veřejné zakázky „Plavecký stadion
Strakonice-nafukovací hala nad 50 m bazénem“ a vybraným dodavatelem je účastník
zadávacího řízení:
Dodavatel
Sídlo
Nabídková cena
IČ
bez DPH
právní forma
s DPH v Kč
GHC Invest, s.r.o.
Korunovační 6, 170 00 Praha
17.993.000,00
7
21.771.530,00
60464496
Společnost s ručením
omezeným
III. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem GHC Invest, s.r.o., Korunovační 103/6, 170
00 Praha 7, Bubeneč, IČ: 60464496, na realizaci VZ: „Plavecký stadion Strakonice –
nafukovací hala nad 50 m bazénem“ za celkovou cenu díla 17.993.000,00 Kč bez DPH,
tj. 21.771.530,00 Kč vč. DPH 21 %.
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 pro dokončení díla (předání a převzetí díla): do 30.04.2023
S ohledem na provoz plaveckého stadionu je realizace stavebních a montážních prací
na místě stavby možná od 05.09.2022 – do 30.04.2023, z toho zkušební provoz: od
15.04.2023 do 30.04.2023.
IV. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo
15) Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích
Usnesení č. 2913/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
předloženou studii akce „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“
II. Schvaluje
následující změnu při zpracování projektové dokumentace akce „Západní část
Velkého náměstí ve Strakonicích“: Dokumentace bude zpracována tak, aby bylo
možné požádat o sloučené územní a stavební řízení.
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Doba plnění:
- Vypracování dokumentace pro sloučení řízení
- Vypracování DPS

do 7 měsíců (od 01.05.2022)
do 4 měsíců od data předání
pokynu objednatele

- Autorský dozor

dle požadavků objednatele
v průběhu prováděného díla

16) Odvodnění rozvojového území Větrolamka
Usnesení č. 2914/2022 (66/1a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
v souvislosti s řešením odvádění dešťových vod z lokality Větrolamka s oslovením
společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha 5, Smíchov, Nábřežní 90/4,
IČ 47116901, k podání nabídky na zpracování studie – hydraulický posudek odvodnění
rozvojového území Větrolamka v k. ú. Dražejov u Strakonic a dále na vypracování
projektové dokumentace (DUR/DSP) stoky dešťové kanalizace včetně inženýrské
činnosti, a to z toho důvodu, že společnost vypracování projektové dokumentace
(DUR/DSP) stoky dešťové kanalizace včetně inženýrské činnosti, a to z toho důvodu,
že tato společnost má s řešením této problematiky veliké zkušenosti a má k dispozici
speciální softwar.
II. Schvaluje
objednání zpracování studie – hydraulický posudek odvodnění rozvojového území
Větrolamka v k. ú. Dražejov u Strakonic a dále vypracování projektové dokumentace
(DUR/DSP) stoky dešťové kanalizace včetně inženýrské činnosti u společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha 5, Smíchov, Nábřežní 90/4, IČ
47116901, za cenu díla 305.000 Kč bez DPH, tzn. 369.050 Kč včetně DPH.
1) Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí
Usnesení č. 2915/2022 (66/1b)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit v souvislosti s prodloužením vodovodního a kanalizačního řadu na p. č. a p. č.,
vše v k. ú. Strakonice uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně po
kolaudaci stavby kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01
Strakonice a paní XX, paní XX a panem XX, s předmětem koupě vodovodního a
kanalizačního řadu dle projektové dokumentace „Prodloužení kanalizace a vodovodu
pozemek, k. ú. Strakonice“ vypracované firmou KOMPLET projektová kancelář, Písecká
893, 386 01 Strakonice, tzn. vodovodní řad z trubek PE 100 – 90/8,2, v délce 22 m a
kanalizační řad z trubek ULTRA SOLID PP, SN 8, DN 250, v délce 37,5 m. Kupní cena
je stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci
předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 134.408 Kč včetně
DPH. Součástí předmětu výkupu nebudou vodovodní a kanalizační přípojky.
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II. Doporučuje ZM
pověřit starostu podpisem předmětných smluv.
2) Teplovody – sídliště Šumavská, Dubského, pozemky na sídlišti Šumavská
Usnesení č. 2916/2022 (66/1b)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit kupní smlouvu mezi společností Paltop, s. r. o., IČ 25182889, se sídlem
Povážská 524, Přední Ptákovice, 386 01, jako stranou prodávající a městem Strakonice,
IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou kupující,
jejímž předmětem bude převod pozemků parc. č. 343/24, 343/28, 343/53, 343/57,
343/58, 343/61, 343/62, st. 312 a st. 322, vše v kat. území Přední Ptákovice, za kupní
cenu ve výši 854.901 Kč. Kupní cena bude složena na zvláštní účet notářky a uvolněna
bude z notářské úschovy po převodu vlastnického práva na město Strakonice. Na
pozemcích vázne zástavní právo zajišťující pohledávku SBD Strakonice s. r. o., IČ
03775623, se sídlem Heydukova 116, Strakonice I, za prodávajícím z titulu nároku SBD
na doplacení kupní ceny. Prodávající se ve smlouvě zaváže, že uhradí pohledávku
zástavního věřitele do 20 kalendářních dnů poté, co dojde k vyplacení kupní ceny z
notářské úschovy na účet prodávajícího. Následně bude vydána kvitance a proveden
výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí. Celý text smlouvy a tudíž všechny
podmínky prodeje jsou v příloze tohoto materiálu.
II. Doporučuje ZM
vyhradit si rozhodnutí o schválení kupních smluv na převod teplovodů dle následujících
bodů III. a IV.
III. Doporučuje ZM
schválit kupní smlouvu mezi společností Paltop, s. r. o., IČ 25182889, se sídlem
Povážská 524, Přední Ptákovice, 386 01, jako stranou prodávající a městem Strakonice,
IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako stranou kupující,
jejímž předmětem bude převod:
- teplovodu VS 523, kterým se dopravuje teplená energie z výměníkové stanice,
umístěné v budově čp. 523, postavené na pozemcích parc. č. st. 300 a st. 299/2, v
kat. území Přední Ptákovice, ke koncovým vytápěným objektům v ulici PovážskáŠumavská s popisnými čísly 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262. Součástí teplovodu je strojní technologické vybavení výměníkové
stanice, umístěné v budově čp. 523 - stavby technické vybavenosti, postavené na
pozemcích parc. č. st. 300 a st. 299/2, v katastrálním území Přední Ptákovice.
- teplovod VS Dubského, kterým se dopravuje tepelná energie z výměníkové stanice,
umístěné v budově bez čísla popisného nebo evidenčního – stavby technické
vybavenosti, postavené na pozemku parc. č. st. 1989, v katastrálním území Strakonice,
ke koncovým vytápěným objektům v ulici Arch. Dubského s popisnými čísly 976, 977,
978, 985, 986, 987. Součástí teplovodu je strojní technologické vybavení výměníkové
stanice, umístěné v budově bez čísla popisného nebo evidenčního – stavby technické
vybavenosti, postavené na pozemku parc. číslo st.1989, ulice Arch. Dubského, v
katastrálním území v obci Strakonice.
Kupní cena za teplovod VS 523 a teplovod VS Dubského činí 8.802.282 Kč + DPH v
zákonné výši.
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V kupní smlouvě bude závazek prodávajícího k zajištění zaškolení budoucího
provozovatele potřebné pro náležitý provoz a údržbu technologického zařízení.
Celý text kupní smlouvy a tudíž všechny podmínky prodeje jsou v příloze tohoto
materiálu.
IV. Doporučuje ZM
schválit kupní smlouvu mezi panem XX, a panem XX, jako stranou prodávající a
městem Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako
stranou kupující, jejímž předmětem bude převod:
- teplovodu VS 524, kterým se dopravuje teplená energie z výměníkové stanice,
umístěné v nebytové jednotce číslo 524/1, v budově č.p. 524 – stavba pro
administrativu, v katastrálním území Přední Ptákovice, v obci Strakonice, ke koncovým
vytápěným objektům v ulici Povážská-Šumavská s popisnými čísly 270, 290, 291, 292,
293, 294. Součástí teplovodu je strojní technologické vybavení výměníkové stanice
umístěné v nebytové jednotce číslo 524/1 v budově čp. 524, stavba pro administrativu,
v části obce Přední Ptákovice, stojící na parcele č. st. 356 a parcele č. st. 855, vše v
kat. území Přední Ptákovice.
Kupní cena za teplovod VS 524 činí 4.577.718 Kč. Kupní cena je konečná, není
předmětem DPH.
V kupní smlouvě bude závazek prodávajícího k zajištění zaškolení budoucího
provozovatele potřebné pro náležitý provoz a údržbu technologického zařízení.
Celý text kupní smlouvy a tudíž všechny podmínky prodeje jsou v příloze tohoto
materiálu.
V. Doporučuje ZM
pověřit 1. místostarostu podpisem všech výše uvedených smluv. Smlouvy budou
podepsány za podmínky, že v notářské úschově bude složena částka na úhradu faktur
za dodávku tepla společností TC Přádelna Strakonice s.r.o. společnosti Energo
Strakonice, s.r.o.
Usnesení č. 2917/2022 (66/1b)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi společností Paltop, s.r.o., IČ
25182889, se sídlem Povážská 524, Přední Ptákovice, 386 01, jako pronajímatelem a
městem Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, jako
nájemcem, jejímž předmětem bude užívání prostor výměníkové stanice nacházející se
v prvním nadzemním podlaží budovy čp. 523 - stavba technického vybavení, postavené
na pozemcích parc. číslo st. 300 a parc. číslo st. 299/2 v části obce Přední Ptákovice.
Jedná se o samostatnou místnost s výměrou 47 m2, ve které je umístěno technologické
zařízení na výrobu a dodávky tepla a teplé vody.
Nájemné je stanoveno ve výši 83 Kč bez DPH za metr čtvereční pronajatých prostor
měsíčně, celkem tedy 7.885,-Kč měsíčně.
Pronajímatel souhlasí s přenecháním pronajatých prostor nebo jejich části do
podnájmu třetí osobě, které byla pravomocně udělena licence na výrobu a/nebo rozvod
tepelné energie.
Celý text nájemní smlouvy a tudíž všechny podmínky nájmu jsou v příloze tohoto
materiálu.
Nájemní smlouvu je možné uzavřít teprve po uzavření kupních smluv na teplovody.
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II. Schvaluje
smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi panem XX, a panem XX, jako
pronajímatelem a městem Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386
01 Strakonice, jako nájemcem, jejímž předmětem bude užívání prostor výměníkové
stanice nacházející se v nebytové jednotce číslo 524/1 - jiný nebytový prostor, která je
vymezena v budově č.p. 524 – stavby pro administrativu, na pozemcích parc.č. st. 356
a parc.č. st. 855, v katastrálním území Přední Ptákovice. Jedná se o samostatnou
místnost s výměrou 103 m2, ve které je umístěno technologické zařízení na výrobu a
dodávky tepla a teplé vody.
Nájemné je stanovené ve výši 83 Kč bez DPH za metr čtvereční pronajatých prostor
měsíčně, celkem tedy 8.549,-Kč měsíčně.
Pronajímatel souhlasí s přenecháním pronajatých prostor nebo jejich části do
podnájmu třetí osobě, které byla pravomocně udělena licence na výrobu a/nebo rozvod
tepelné energie.
Celý text nájemní smlouvy a tudíž všechny podmínky nájmu jsou v příloze tohoto
materiálu.
Nájemní smlouvu je možné uzavřít teprve po uzavření kupních smluv na teplovody.
III. Pověřuje
místostarostu podpisem všech výše uvedených smluv.
3) Prodej nerezového kotle z MŠ Čtyřlístek – žádost spol. Nemocnice Volyně
s. r. o., Husova 401, 387 01 Volyně
Usnesení č. 2918/2022 (66/1b)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit vyřazení níže uvedeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 20.000
Kč:
Mateřská škola Čtyřlístek Strakonice:
- nerezový kotel Classico 900 Alba Hořovice – poř. cena 84.043,70 Kč, rok pořízení
2006, inventární číslo K/7.
II. Doporučuje ZM
schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Nemocnice Volyně s.
r. o., Husova 401, 387 01 Volyně, jejímž předmětem bude prodej nerezového kotle
Classico 900 Alba Hořovice z Mateřské školy Čtyřlístek Strakonice (pořízen do MŠ v roce
2006), a to za kupní cenu 22.000 Kč. Ve smlouvě bude zapracován závazek kupujícího,
a to uhradit veškeré náklady spojené s odpojením, naložením a odvozem odkoupeného
nerezového kotle.
III. Doporučuje ZM
schválit postup pro vyřazení a odprodej výše uvedeného majetku, který bude
předmětem kupní smlouvy, s tím, že výše uvedený nerezový kotel nebude nabízen k
odprodeji na www.stránkách města Strakonice (dle Směrnice pro hospodaření
s majetkem schválené usn. RM č. 1978/2016 dne 13. 4.2016), a to vzhledem k situaci
žadatele o odprodej kotle, tj. nutnosti rychlého pořízení kotle do nemocnice, dále pak
i s ohledem na zkušenosti s nabízením majetku na www.stránkách města, přičemž se
většinou vyřazený majetek nepodaří prodat. Zisk města z prodeje kotle bude činit
22.000 Kč, pokud se nerezový kotel nepodaří prodat, vzniknou naopak městu další
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náklady s jeho odstraněním a odvozem z MŠ Čtyřlístek Strakonice, kde je kotel
nevyužitelný.
IV. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem příslušné kupní smlouvy.
4) Žádost o zrušení či nevyužití předkupního práva k pozemku v k. ú. Nové
Strakonice v souladu s předkupním právem pro město Strakonice dle § 101
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění
Usnesení č. 2919/2022 (66/1b)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit nevyužití nabídky prodeje podílu o velikosti 1/12 k pozemku o výměře 112 m2
v k. ú. Nové Strakonice od paní XX, a to z titulu předkupního práva, zřízeného podle §
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
1) Smlouva o nájmu teplovodu – prohlášení o neplatnosti smlouvy
Usnesení č. 2920/2022
Rada města po projednání
I. Schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení o neplatnosti Smlouvy o nájmu teplovodu uzavřené
mezi městem Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice,
a společností Teplárna Strakonice, a.s., IČ 60826843, se sídlem Komenského 59,
Strakonice II, 386 01 Strakonice, a to s ohledem na pravomocný rozsudek Krajského
soudu v Českých Budějovicích čj. 7 Co 1287/2021-529 ze dne 2.2.2022 a usnesení rady
města č. 2893/2022 ze dne 13.4.2022, kterým bylo rozhodnuto nepodávat dovolání
proti předmětnému rozsudku.
2) Zpevněná RWY 13L/31R, Letiště Strakonice – žádost o souhlas s
umístěním stavby
Žadatel: Aeroklub Strakonice, V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Zastoupený: STA, projektový ateliér, s. r. o., Havlíčkova 247, 386 01
Strakonice
Usnesení č. 2921/2022
Rada města po projednání
I. Souhlasí
v souvislosti s připravovanou akcí „Zpevněná RWY 13L/31R, Letiště Strakonice“ s
umístěním této stavby, tzn. živičné zpevněné plochy, na pozemky v majetku města
Strakonice, a to parc. č. 56, 58, 59, 61, 62, 71/2, 76/2, 108/3, 476, 477/10, 477/12,
vše v k. ú. Nové Strakonice.
Stavba bude provedena na náklady žadatele.
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.
2. Odbor rozvoje
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch Slámová.
 Informační panely investičních záměrů města Strakonice
Usnesení č. 2922/2022 (66/2)
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Rada města po projednání
I. Schvaluje
zakoupení 10 kusů informačních panelů za účelem prezentace investičních záměrů
města Strakonice.
II. Ukládá
odboru rozvoje, architektovi města, zajistit instalaci předmětných informačních panelů.
 Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 12.04.2022
Usnesení č. 2923/2022 (66/2)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj osad ze dne 12.04.2022.
II. Ukládá
odboru majetkovému zajistit zpracování projektové dokumentace na doplnění
veřejného osvětlení na komunikaci mezi Novým a Starým Dražejovem na pozemku p.č.
1293/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic.
III. Ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci vývěsky pro potřeby osadního výboru Nového
Dražejova.
IV. Ukládá
odboru rozvoje, architektovi města, zajistit realizaci fit prvků do parku v Novém
Dražejově.
V. Ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci přístřešku na uskladnění herních a sportovních
prvků v areálu na pozemku p.č. 945/1 v k.ú. Strakonice.


Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Město Strakonice –
dodávka ICT pro školy: ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská“
Usnesení č. 2924/2022 (66/2a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky na akci: „Město Strakonice – dodávka ICT pro školy: ZŠ
F.L.Čelakovského a ZŠ Povážská“
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Část A. – dodávka interaktivních tabulí a vizualizérů
Pořadí nabídek:
Poř.

p.č.

Účastník výběrového řízení:
Obchodní firma/název/ jméno
a příjmení

Sídlo účastníka /IČO/právní
forma

Cena s DPH
v Kč

1.

1A.

XX

IČ 72177268
OSVČ

742.335,00

Část B. – dodávka IT vybavení
Poř.

p.č.

Účastník výběrového řízení:
Obchodní firma/název/ jméno
a příjmení

Sídlo účastníka /IČO/právní
forma

Cena s DPH
v Kč

1.

2B.

ALICOM s.r.o.

321.179,00

2.

1B.

TERA Systems s.r.o.

Komenského 2466/15a,
Jablonec nad Nisou, 466 01
IČ 25044419
Společnost s ručením
omezeným
Lidická tř. 1004/139, České
Budějovice 7, 370 07
IČ 28080289
Společnost s ručením
omezeným

353.908,00

II. Rozhodla
o uzavření kupní smlouvy s vítězným dodavatelem XX, IČ 72177268 na předmětnou
veřejnou zakázku: Část A. – dodávka interaktivních tabulí a vizualizérů za cenu
742.335,00 Kč s DPH.
III. Rozhodla
o uzavření kupní smlouvy s vítězným dodavatelem ALICOM s.r.o., Komenského
2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25044419 na předmětnou veřejnou zakázku:
Část B. – dodávka IT vybavení za cenu 321.179,00 Kč s DPH.
IV. Pověřuje
starostu podpisem předmětných smluv
3. Odbor školství
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková.
 Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a
ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022 – opatření 3, opatření 4
Usnesení č. 2925/2022 (66/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
hodnoticí tabulky Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy,
sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2022, opatření 3 - podpora sportovní
a volnočasové činnosti mládeže, opatření 4 - podpora jednorázových sportovních a
volnočasových akcí pořádaných na území města Strakonice.
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II. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 33 100 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tenis klubu
Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037 na zajištění
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžím a turnajům, úhrada
rozhodčím za turnaje, mzdové náklady trenérů, služby externích trenérů včetně jejich
cestovních nákladů, startovné v soutěžích a turnajích mládeže, sportovní pomůcky a
nářadí, energie, vodné, stočné.
III. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 118 700 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, FK Junioru
Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice, IČO 22890947 na zajištění
sportovní činnosti mládeže - doprava, materiálové vybavení, startovné na soutěžích a
soustředěních.
IV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 13 300 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, NK Habeš Strakonice z.
s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na zajištění sportovní činnosti
mládeže - rozhodčí, cestovné, turnaje, soustředění, pronájem sálu, dresy, sportovní
oblečení, sportovní vybavení.
V. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 27 100 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu
Strakonice, z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění sportovní
činnosti mládeže - doprava, startovné, ubytování závodníků a trenérů při celostátních
závodech, doprava a startovné na krajských lyžařských závodech, doprava na lyžařské
tréninky, nájemné v Sokolovně, nájemné pro sklad lyžařského materiálu, nákup lyží,
holí, vosků, kolečkových lyží a ostatního lyžařského materiálu, ubytování závodníků a
trenérů na týdenních letních a zimních soustředěních.
VI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) 20 200 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z důvodu
omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sportovnímu klubu JUDO 1990
Strakonice, z. s., na zajištění sportovní činnosti mládeže - cestovné, startovné,
nocležné.
VII. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 9 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému
klubu Otava Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na
zajištění sportovní činnosti mládeže - cestovné, startovné, pronájem slalomových
kanálů, ubytování při závodech a soustředěních, sportovní vybavení.
VIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 44 700 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov z. s., Virt
23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 na zajištění sportovní činnosti mládeže - start v
soutěžích, doprava, odměny a vzdělávání trenérů, startovné, pronájmy sportovišť,
obnova sportovního a tréninkového vybavení jednotlivých týmů.
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IX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 13 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice,
spolek, oddílu badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na
zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k turnajům dětí a mládeže,
ubytování dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích konaných mimo území města
Strakonice, ubytování dětí a mládeže při sportovní přípravě (soustředění), náklady za
výkon rozhodčích včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, náklady na
úhradu startovného na turnajích dětí a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení,
zdravotnického materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů,
náklady na pronájem sportovišť a nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi
a mládeží.
X. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 61 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ
Strakonice, spolek, oddílu házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na
zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a
turnajům dětí a mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při účasti na
sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice, ubytování dětí a mládeže
při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně cestovného
v rámci mládežnických soutěží, startovné v mládežnických soutěžích a na turnajích dětí
a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, trenérské služby, náklady na
pronájem sportovišť a nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi a mládeží.
XI. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 22 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ
Strakonice, spolek, oddílu volejbalu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921
na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a
turnajům dětí a mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při účasti na
sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice, ubytování dětí a mládeže
při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích včetně cestovného v rámci
mládežnických soutěží, startovné v mládežnických soutěžích a na turnajích dětí a
mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického materiálu a
tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, trenérské služby, náklady na
pronájem sportovišť a nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi a mládeží.
XII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 17 600 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice,
spolek, oddílu atletiky, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k turnajům dětí a mládeže, ubytování
dětí a mládeže při účasti na sportovních akcích konaných mimo území města
Strakonice, ubytování dětí a mládeže při sportovní přípravě (soustředění), startovné na
závodech dětí a mládeže, nákup a obnova sportovního vybavení, zdravotnického
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů vč. odvodů, trenérské služby,
náklady na pronájem sportovišť a nebytových prostor potřebných pro činnost s dětmi
a mládeží.
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XIII. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 19 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění sportovní
činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům mládeže a na
tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města
Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně
cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, odměny a
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, trenérské služby, startovné v soutěžích a
turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež (neinvestiční), energie.
XIV. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 76 100 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné
jednotě Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na zajištění
sportovní činnosti mládeže - startovné, cestovní náhrady, sportovní vybavení, provozní
náklady, energie, teplo, spotřeba materiálu, opravy a údržba, revize sportovního
zařízení.
XV. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 48 200 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice,
z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění sportovní
činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k turnajům mládeže a na
tréninky, ubytování mládeže při její účasti na sportovní akci mimo území města
Strakonice a při sportovní přípravě (soustředění), výkon rozhodčích a delegátů včetně
cestovného, startovné, obnova a nákup sportovního vybavení, zdravotnického
materiálu a tréninkových pomůcek, odměny trenérů včetně odvodů, trenérské služby,
pronájem sportovišť.
XVI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 14 600 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Fight Pro Strakonice,
z. s., Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, IČO 26674190 na zajištění sportovní
činnosti mládeže - sportovní pomůcky.
XVII. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 46 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Basketbalovému
klubu Strakonice z. s., Máchova 1113, 386 01 Strakonice, IČO 42386748 na zajištění
sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním a turnajům
mládeže, ubytování mládeže při účasti na sportovních akcích mimo území města
Strakonice, výkon rozhodčích v rámci mládežnických soutěží, startovné a sportovní
vybavení, poplatky na účast v soutěžích (příspěvky, startovné).
XVIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Draci Strakonice, z. s.,
Sídliště 1. máje 1146, 386 01 Strakonice, IČO 09928651 na zajištění sportovní činnosti
mládeže - doprava, cestovné, startovné, soustředění, rozhodčí, nájemné lodí na trénink
a soutěže, odměny a mzdové náklady trenérů, trenérské služby, sportovní vybavení
pro mládež, pomůcky pro trénování, záchranné pomůcky pro trénink a soutěže.
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XIX. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 15 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu
Strakonice z. s., Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění sportovní
činnosti mládeže - pronájem sportoviště (tělocvičny) pro sportovní přípravu mládeže,
ubytování na letním soustředění zaměřené na sportovní přípravu mládeže, startovné
na sportovních soutěžích mládeže, odměny a mzdové náklady trenérů, náklady na
dopravu na turnaje a soutěže mládeže, sportovní vybavení pro soutěžící děti a mládež.
XX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 10 300 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu Strakonice,
z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění sportovní činnosti
mládeže - odměny a mzdové náklady trenérů, trenérské služby, startovné v soutěžích,
doprava, cestovné na soutěže a soustředění, pronájem letounu.
XXI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 5 600 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Biatlon Strakonice, z. s.,
Máchova 585, 386 01 Strakonice, IČO 22735348 na zajištění sportovní činnosti mládeže
- startovné, ubytování, cestovné, pronájem střelnice, nákup trezoru.
XXII. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 10 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice,
z. s., oddíl krasobruslení, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na
zajištění sportovní činnosti mládeže - účast na oficiálních soutěžích, nákup
tréninkových pomůcek, výplaty trenérů.
XXIII. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 59 800 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice,
z. s., oddíl ledního hokeje, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na
zajištění sportovní činnosti mládeže - účast na oficiálních soutěžích, doprava, rozhodčí,
zdravotnické zabezpečení, nákup tréninkových pomůcek, výplaty trenérů.
XXIV. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.1.) ve výši 111 400 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné
jednotě Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088
na zajištění sportovní činnosti mládeže - doprava, cestovné k soutěžním utkáním, k
turnajům dětí a mládeže a na tréninky, ubytování dětí a mládeže při účasti na
sportovních akcích konaných mimo území města Strakonice, ubytování dětí a mládeže
při sportovní přípravě (soustředění), náklady na výkon rozhodčích a delegátů včetně
cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné nebytových prostor potřebných
pro činnost s dětmi a mládeží, odměny a mzdové náklady trenérů vč. odvodů, trenérské
služby, startovné v soutěžích a turnajích mládeže, sportovní vybavení pro mládež
(neinvestiční), energie, vodné-stočné.
XXV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.2.) ve výši 40 000 Kč České tábornické unii – TK Podskalí
Strakonice, p. s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČO 69567441 na zajištění
celoročního provozu táborové základny v Kadově a klubovny ve Strakonicích (Podskalí
334, Strakonice), sportovní materiál pro činnost, pomůcky na hry, benzín do
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elektrocentrál, revize a oprava vybavení, materiál na údržbu a vybavení základny,
tábornické vybavení, elektrika EON, technická kontrola přívěsu, stavební materiál a
stavební práce pro rekonstrukci klubovny.
XXVI. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 3.2.) ve výši 49 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Junák - český
skaut, středisko Strakonice, z. s., Na Křemelce 308, 386 01 Strakonice, IČO 63289946
na nákup podsadových stanů.
XXVII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 3.2.) ve výši 12 900 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, AGOGE MARTIAL ARTS,
z. s., Volyňská 108, 386 01 Strakonice, IČO 07422539 na nájemné pro volnočasovou
činnost - bojové sporty.
XXVIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, NK Habeš Strakonice z.
s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 09557229 na zajištění akce Turnaj trojic
mužů a mládeže v nohejbale - ceny, pronájem sálu, medaile a poháry.
XXIX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TAJV, z. s., Sportovní
158, 290 01 Poděbrady, IČO 09287094 na zajištění akce Sportovní den mládeže s TAJV
- sportovní materiál, technické zajištění, ozvučení, ceny a odměny dětem, cestovní
výdaje, výdaje na rozhodčí.
XXX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu Strakonice,
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění akce Strakonický
duatlon - organizační a materiálové zajištění závodu, ceny, medaile, poháry, nákup
trik, pronájem sálu, ozvučení areálu.
XXXI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SKI KLUBu Strakonice,
z. s., Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 60090022 na zajištění akce Běh okolo
Kuřidla - organizační a materiálové zajištění závodu, ceny, medaile, poháry, trika,
pronájem sálu, ozvučení areálu, nákup zahradního stanu pro rozhodčí, vlajky, plakety.
XXXII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Svazu diabetiků ČR,
pobočný spolek Strakonice, Mikoláše Alše 779, 386 01 Strakonice, IČO 70501297 na
zajištění akce Vánoční turnaj v kuželkách - nájemné, poháry, medaile, diplomy,
kancelářské potřeby, barva do tiskárny.
XXXIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na
zajištění akce Krajská soutěž v požárním sportu dorostu na stadionu Na Sídlišti poháry, medaile.
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XXXIV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na
zajištění akce Krajská soutěž v požárním sportu mužů a žen na stadionu Na Sídlišti poháry, medaile, hasičské hadice, proudnice, savice a ostatní materiál.
XXXV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na
zajištění akce Okresní soutěž v požárním sportu mužů a žen na stadionu Na Sídlišti –
poháry.
XXXVI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SH ČMS - Okresní
sdružení hasičů Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, IČO 63293234 na
zajištění akce Otavský plamínek 2022 - materiálně technické zajištění předmětů s logy
Otavského plamínku s čísly 112 a 150, drobné ceny - propisky, klíčenky, reflexní pásky.
XXXVII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 7 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Kanoistickému klubu
Otava Strakonice z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na zajištění
akce Veřejný závod ve vodním slalomu - technické zajištění tratě, rozhodčí, ceny,
diplomy.
XXXVIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 11 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ Dražejov z. s., Virt
23, 386 01 Strakonice, IČO 60650796 na zajištění akce Dětské sportovní odpoledne zabezpečení doprovodného programu, pořízení drobných cen pro účastníky, materiál
na přípravu sportovišť, rozhodčí, pořadatelská činnost.
XXXIX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 7 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice,
spolek, oddíl házené, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění akce
Krajský turnaj minižactva a přípravek v házené 4+1 - materiálně technické zabezpečení
turnaje, kancelářské potřeby, materiál na vyznačení hřiště na miniházenou, zdravotní
zabezpečení akce, ozvučení, výdaje na rozhodčí, časoměřiče, ceny pro účastníky,
poháry, medaile, diplomy, věcné ceny, trika, míče, pronájem sportovního zařízení,
pitný režim pro děti v průběhu akce.
XL. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 19 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice,
spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění akce 28. ročníku
Běh městem Strakonice - materiálně technické zabezpečení akce, kancelářské potřeby,
zdravotní zabezpečení akce, materiál, ceny pro účastníky, poháry, medaile, diplomy,
trička, pitný režim pro sportovce v průběhu akce, pronájem technického zařízení pro
evidenci výsledků, ozvučení areálu, honorář pro účinkující v doprovodném programu.
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XLI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek,
oddíl badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění akce
GPD - Turnaj kategorie dospělých v badmintonu - pronájem tělocvičny, nákup
soutěžních míčů, ceny a odměny pro závodníky, pitný režim sportovců, náklady na
rozhodčí.
XLII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek,
oddíl badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění akce
GPC - Turnaj kategorie dospělých v badmintonu - pronájem tělocvičny, nákup
soutěžních míčů, ceny a odměny pro závodníky, pitný režim sportovců, náklady na
rozhodčí.
XLIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice,
spolek, oddíl badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění
akce GPD - Turnaj kategorie U15 v badmintonu - nákup soutěžních míčů, ceny a
odměny pro závodníky, pitný režim sportovců, náklady na rozhodčí.
XLIV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, TJ ČZ Strakonice, spolek,
oddíl badmintonu, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921 na zajištění akce
GPD - Turnaj žáků a žákyň kategorie U15 v badmintonu - nákup soutěžních míčů, ceny
a odměny pro závodníky, pitný režim sportovců, náklady na rozhodčí.
XLV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 7 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sdružení zdravotně
postižených v ČR - územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO
00436593 na zajištění akce XIII. ročníku v pétanque v areálu letního plaveckého
stadionu - pronájem letního areálu, výdaje na rozhodčí, zdravotnické a materiálně
technické zajištění akce, poháry, drobné ceny.
XLVI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 2 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Sdružení zdravotně
postižených v ČR - územní sdružení Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČO
00436593 na zajištění akce X. ročníku v kuželkách - nájem kuželny, materiálně
technické zajištění akce, poháry, drobné ceny.
XLVII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 7 500 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, panu XX na zajištění
akce Brankářský kemp pro děti a mládež - nájem hřiště, pitný režim, ceny do soutěží,
úrazové pojištění účastníků.
XLVIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice,
z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce Jihočeský
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streetbalový víkend 2022 - materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny,
cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim.
XLIX. Schvaluje
s poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal
Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce
Přípravné turnaje U10-U11, U17, U19 - materiálně technické zajištění akce, poháry,
medaile, ceny, cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim.
L. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice,
z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce Neděli bez
basketbalu si neumím představit - materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile,
ceny, cestovní výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim.
LI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice,
z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce Minibasketbalový
turnaj škol - materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, cestovní
výdaje, výdaje za rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim.
LII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, SK Basketbal Strakonice,
z. s., Nádražní 190, 387 11 Katovice, IČO 22728911 na zajištění akce Vánoční turnaj materiálně technické zajištění akce, poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, výdaje za
rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim.
LIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 18 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Fbc Strakonice, z. s.,
Kosmonautů 1261, 386 01 Strakonice, IČO 02596938 na zajištění akce 10. ročník
Memoriál Petra Adlera - materiálně technické zabezpečení akce, pronájem sportoviště,
ceny, poháry, odměny rozhodčím, cestovné, ubytování.
LIV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Českomoravské
myslivecké jednotě, z.s. - okresní myslivecký spolek Strakonice, Palackého náměstí
1090, 386 01 Strakonice, IČO 67777694 na zajištění akce Pohár předsedy OMS - ceny,
poháry.
LV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 25 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Okresnímu sdružení
Česká unie sportu, Na Křemelce, 512, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na zajištění
akce Poznej sporty ve Strakonicích - pitný režim pro zúčastněné sportovce, materiálně
technické zabezpečení, zdravotní zabezpečení, drobné odměny pro návštěvníky,
pojištění akce, náklady na moderátora, ozvučení.
LVI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 6 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Cobra Ryu Strakonice z.
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s., Volyňská 157, 386 01 Strakonice, IČO 22688919 na zajištění akce Krajský přebor
mládeže v karate - pořadatelská služba, lékařský dozor, medaile, poháry, diplomy,
pronájem sportovní haly.
LVII. Doporučuje ZM
schválit poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 15 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti
žádosti z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Aeroklubu
Strakonice, z. s., V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, IČO 00475645 na zajištění akce
Mistrovství světa v individuální akrobacii a přesnosti přistání 2022 a 11. FAI Mistrovství
světa v individuální akrobacii a přesnosti přistání juniorů 2022 - medaile, ceny,
přeprava rozhodčích, techniky a soutěžících.
LVIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění
akce Prácheňský pohár - cestovné a odměny rozhodčím, pronájem časomíry, pronájem
bazénu, diplomy, medaile, ceny pro soutěžící.
LIX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 17 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění
akce Czech Open - odměny a náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, ceny pro soutěžící.
LX. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění
akce Otavský pohár - odměny a náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, ceny pro
soutěžící.
LXI. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění
akce Plave celá rodina - odměny rozhodčím, diplomy, medaile, ceny pro soutěžící.
LXII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 5 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění
akce plavecké závody Zlatý fez - odměny a náhrady rozhodčím, diplomy, medaile, ceny
pro soutěžící, pronájem bazénu a časomíry.
LXIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělovýchovné jednotě
Fezko Strakonice, z. s., Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088 na zajištění
akce ParaFEZ, závody pro handicapované plavce - odměny rozhodčím, diplomy,
medaile, ceny pro soutěžící.
LXIV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Biatlonu Strakonice, z.
s., Máchova 585, 386 01 Strakonice, IČO 22735348 na zajištění akce regionální
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kvalifikační závod Českého poháru v letním biatlonu ve Vimperku - věcné ceny, náklady
na rozhodčí, cestovné při zajištění závodu, spotřební materiál pro organizaci závodu.
LXV. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 20 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, HC Strakonice, z. s.,
oddíl krasobruslení, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 46687769 na zajištění
akce Velká cena Strakonice - ceny pro účastníky, zajištění zdravotníka, rozhodčích.
LXVI. Schvaluje
poskytnutím dotace (opatření 4) ve výši 2 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol
Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na zajištění akce Gymcup
2022 - odměny a ceny, medaile, diplomy.
LXVII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 3 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti z
důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě Sokol
Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na zajištění akce Memoriál
Františka Roučky - pronájem sportovní haly, odměny pro účastníky turnaje, rozhodčí.
LXVIII. Schvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) ve výši 4 000 Kč, tj. ve snížené výši oproti žádosti
z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města, Tělocvičné jednotě
Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice, IČO 60829265 na zajištění akce
Noc Sokoloven - dárkové předměty, výzdoba, výstava sokolských předmětů.
LXIX. Neschvaluje
poskytnutí dotace (opatření 4) Modelářskému klubu SMČR - LMK Strakonice, Holečkova
516, 386 01 Strakonice, IČO 60653353 na zajištění modelářských soutěží ve
Strakonicích z důvodu nedoložení povinné přílohy.
LXX. Schvaluje
uzavření předmětných veřejnoprávních smluv.
LXXI. Pověřuje
starostu města podpisem předmětných veřejnoprávních smluv.
 Individuální dotace – Draci Strakonice, z. s.
Usnesení č. 2926/2022 (66/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
individuální dotaci ve výši 20 000 Kč Draci Strakonice, z. s., Sídliště 1. máje 1146, 386
01 Strakonice, IČO 09928651 na vybudování vodácké šupny na levém břehu řeky
Otavy u lávky u hradu.
II. Schvaluje
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
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 Individuální dotace – Kanoistický klub Otava Strakonice z. s.
Usnesení č. 2927/2022 (66/3)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
individuální dotaci ve výši 50 000 Kč Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s.,
Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 na opravu slalomové dráhy před
loděnicí klubu na Podskalí - dovoz materiálu a práci s těžkou technikou, zhotovení
kovových schodů pro nasedání lodí.
II. Schvaluje
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.


Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ U Parku,
v MŠ Čtyřlístek, v MŠ Lidická, v MŠ Školní, v MŠ Spojařů, v MŠ
Holečkova, v MŠ A. B. Svojsíka a v MŠ Šumavská
Usnesení č. 2928/2022 (66/3)
Rada města po projednání
I. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ U Parku
ve 4. třídě na 25 dětí a 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.
II. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ Čtyřlístek
ve 3. třídě na 26 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
III. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ Lidická
v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví.
IV. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ Školní v 1.
třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí a v odloučeném pracovišti Stavbařů
213 v 1. třídě a ve 2. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví.
V. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ Spojařů ve
2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví.
VI. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ Holečkova
ve 3. třídě a ve 4. třídě na 25 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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VII. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ A. B.
Svojsíka v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 27 dětí za předpokladu, že
zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
VIII. Povoluje
výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v MŠ Šumavská
v 1. třídě, ve 2. třídě, ve 3. třídě a ve 4. třídě na 28 dětí za předpokladu, že zvýšení
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví.
 Objednávky odboru školství za únor a březen 2022
Usnesení č. 2929/2022 (66/3)
Rada města po projednání
I. Bere na vědomí
seznam objednávek odboru školství za únor a březen 2022.
 Individuální dotace
Usnesení č. 2930/2022 (66/3a)
Rada města po projednání
I. Schvaluje
individuální dotaci ve výši 10 000 Kč panu XX na uhrazení nákladů na akcích JIHLAVA
24 hours MTB WEMBO European Championships 2022 ve dnech 18.-19.6. 2022 a
TRANSCONTINENTAL RACE no.8 2022 ve dnech 24.7.-8.8.2022.
II. Schvaluje
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.
III. Pověřuje
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.


Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s. – žádost o převod
finančních prostředků
Usnesení č. 2931/2022 (66/3a)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit převod finančních prostředků ve výši 320 000 Kč v rámci Dotačního programu
města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro
rok 2022 z opatření 1 - Podpora nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice
pro mládež - spravovaných STARZem do opatření 3 - podpora sportovní a volnočasové
činnosti mládeže z důvodu získání dotace od Národní sportovní agentury „Podpora
státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022 – vodní pólo“.
 MŠ Čtyřlístek – žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 2932/2022 (66/3a)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s přijetím věcného daru Mateřskou školou Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 od
ELEKTRA XX s.r.o., Lesní 391, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, jehož předmětem
je 1 ks lednice ECG v celkové hodnotě 6.900 Kč.
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4. Starosta
 Smlouva o převodu akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s.
Usnesení č. 2933/2022 (66/4)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
schválit uzavření smlouvy o převodu 26.678 kusů kmenových zaknihovaných akcií ve
společnosti Teplárna Strakonice a.s. (představují zaokrouhlený podíl 13,92 % na
základním kapitálu) od společnosti Severní energetická a.s., IČ: 28677986, se sídlem
Václave Řezáče 315, 434 01 Most, za cenu cca 15.000.000 Kč, na město Strakonice,
přičemž do předloženého návrhu smlouvy mohou být zapracovány možné připomínky
protistrany, které nebudou zásadně měnit obsah smlouvy.
II. Doporučuje ZM
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy o převodu akcií.


Úhrada nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Českých
Budějovicích ze dne 02.02.2022 č.j. 7 Co 1287/2021-529
Usnesení č. 2934/2022 (66/4)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
o úhradě nákladů řízení dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne
02.02.2022 č.j. 7 Co 1287/2021-529, kdy povinnost k jejich zaplacení je uložena
společně a nerozdílně městu Strakonice a společnosti Teplárna Strakonice a.s., tak, že
město Strakonice uhradí žalovaným polovinu této částky a druhou polovinu této částky
uhradí přímo žalovaným společnost Teplárna Strakonice a.s.
 Zajištění zvonohry pro adventní program ve Strakonicích
Usnesení č. 2935/2022 (66/4)
Rada města po projednání
I. Ukládá
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice ve spolupráci s tiskovou
mluvčí města Strakonice zajištění objednání a realizace zvonohry pro adventní program
ve Strakonicích od společnosti Carillion, s.r.o., Praha - pražská mobilní zvonohra, U
Národní galerie 488, 156 00 Praha 5 Zbraslav, s termínem realizace 04.12.2022,
přičemž úhradu ceny této akce provede MěKS Strakonice.
5. Městské kulturní středisko Strakonice
 Úprava Obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 7/2016 o
nočním klidu
Usnesení č. 2936/2022 (66/5)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM
upravit Obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č. 7/2016 o nočním klidu tak, že
ve stávajícím článku 3 odst. 1 OZV bude vypuštěna akce Jamboree a festival Strakonice
nejen sobě. Dále bude v článku 3 doplněn nový odst. 2, kdy doba nočního klidu bude
vymezena až od 00:00 hodin pro níže uvedené akce:
- Rockový koncert Ostrov - 20.05.2022
- Skuteční liga - soutěž kapel- 28.05.2022
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- Truck sraz Strakonice 03.- 05.06.2022
- Mňága a Ždorp - 17.06.2022
- No Name - 02.07.2022
- Jamboree - 09.07.2022
- DJ Basselicker - 15.07.2022
- Rockový koncert Ostrov - 16.07.2022
- Monkey Business - 22.07.2022
- Taneční zábava Kocourovo Kartáč - 23.07.2022
- Koncert Queenie - 29.07.2022
- Taneční zábava Starý Psi - 13.08.2022
- Koncert Lucie - 02.09.2022
- Promítání letního kina
Úprava předmětné OZV bude provedena formou přijetí nové OZV č. 1/2022.
6. Odbor finanční
Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová.
 Rozpočtová opatření č. 31 – 32
Usnesení č. 2937/2022 (66/6)
Rada města po projednání
I. Doporučuje ZM schválit
RO č. 31 ve výši 2.000.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce schválené opravy
mateřských škol. Oproti předpokladu došlo k navýšení ceny u opravy fasády Mateřské
školy U Parku (cca o 700 tis. Kč) a opravy sociálního zařízení Mateřské školy Spojařů
(cca o 1.300 tis. Kč). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.
Rozpočtová skladba

výdaje
financování

775 – 3111 – 5xxx
8115

II. Schvaluje
RO č. 32 ve výši 73.000,00 Kč
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu městské policie z položky platy na
položku odchodné, a to z důvodu výplaty odchodného strážníkovi městské policie.
Rozpočtová skladba

výdaje
výdaje

5311 – 5026 +
5311 – 5011 -

7. Městský ústav sociálních služeb Strakonice
 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Dodávka pánve pro MěÚSS
Strakonice 2022“
Usnesení č. 2938/2022 (66/7)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (1 ks pánve pro
vaření, pečení, restování, fritování a vaření v tlaku, předpokládaná hodnota 660 000
Kč bez DPH) na akci „Dodávka pánve pro MěÚSS Strakonice 2022“.
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II. Souhlasí
s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Dodávka pánve pro MěÚSS Strakonice 2022“.
III. Souhlasí
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Dodávka pánve pro MěÚSS Strakonice 2022“ těmto firmám:
1. KOVOSLUŽBA OTS, a. s., OTS Velkokuchyňská zařízení, Tovačovského 2/92,
130 00 Praha 3, Žižkov, IČ: 25103709
2. DSD METALIC Trade, s.r.o., Karlova 5, 301 00 Plzeň, IČ: 49196448
3. RO Gastroservis – CB s.r.o., Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice,
IČ: 05027012
IV. Souhlasí se složením hodnotící komise:
Členové hodnotící komise:
1. Ing. Rudolf Oberfalcer
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX
Náhradníci členů hodnotící komise:
1. Mgr. Břetislav Hrdlička
2. XX
3. XX
4. XX
5. XX
V. Ukládá
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné
zakázky.

Jednání rady města ukončil starosta v 17,55 hodin.

Datum pořízení zápisu: 27.04.2022
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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