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Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů 

upravujících ochranu osobních údajů 
     Z á p i s 

z 10. schůze Rady města Strakonice 
konané 8. března 2023 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 7 členů RM 

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

 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                        Usnesení č. 587/2023 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                                   Usnesení č. 588/2023 – č. 590/2023  
2. Tajemnice 

 Jmenování vedoucího odboru vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice 

                        Usnesení č. 591/2023 
3. Odbor životního prostředí 

 Smlouva o úhradě nákladů souvisejících s umístěním bezdrátového hlásiče 

                        Usnesení č. 592/2023 
4. Odbor rozvoje 

 Podání námitky města Strakonice k návrhu 11. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje 
                        Usnesení č. 593/2023 

 
                  
10. 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. 587/2023 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) Uvolněná b. j. 1+1, v domě, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 588/2023 (10/1) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. Stavbařů, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s panem XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení o další 3 měsíce 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 4.977 Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 14.931 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s. 
0020502206, spravovaný TS Strakonice, s. r. o.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Komunikace v lokalitě Jelenka 
Usnesení č. 589/2023 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné 
zakázky „Komunikace DENIOS“. 

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností XX, za celkovou cenu 1.777.273,48 Kč bez DPH, 
tj. za celkovou cenu včetně DPH 2.150.500,91 Kč, předpokládaný termín zahájení 
březen 2023 a dokončení nejpozději do 02.05.2023. Předmětem smlouvy je realizace 
stavby „Komunikace DENIOS“. 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy na realizaci stavby „Komunikace DENIOS“. 
 

3) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava dvou venkovních bazénů: 
tobogánového (dětského) bazénu a bazénu dětského (Rumpál)  ve 
sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice“ – změna a doplnění výzvy 
k podání nabídek a zadávací dokumentace  
Usnesení č. 590/2023 (10/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
předloženou změnu a doplnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Oprava dvou venkovních 
bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním 
areálu Na Křemelce, Strakonice“.  
Předmětem změny a doplnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace je vedle 
původního řešení s tlakovým nástřikem polyrey 2,2 kg/m2 rozšíření o možnost podání 
nabídek i ve variantě s použitím bazénové folie. Předpokládaný termín zahájení 
realizace veřejné zakázky: 29.03.2023. Termín realizace: 2,5 měsíce (termín 
dokončení: cca do 15.06.2023). 
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2. Tajemnice 

 Jmenování vedoucího odboru vnitřních věcí Městského úřadu 
Strakonice 

Usnesení č. 591/2023 (10/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
se jmenováním pana XX vedoucím odboru vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice 
s účinností od 01.04.2023 na dobu určitou.  
 

3. Odbor životního prostředí 

 Smlouva o úhradě nákladů souvisejících s umístěním bezdrátového 
hlásiče 

Usnesení č. 592/2023 (10/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o úhradě nákladů souvisejících s umístěním bezdrátového hlásiče na 
sloup vlastníka s panem XX. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

4. Odbor rozvoje 

 Podání námitky města Strakonice k návrhu 11. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje 

Usnesení č. 593/2023 (10/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uplatnění námitky města Strakonice k návrhu 11. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje týkající se vymezení ploch nadmístního významu pro oblast 
odpadového hospodářství. 
 
 

 
 
 

 

Jednání rady města ukončil starosta ve 14,30 hodin.  

Datum pořízení zápisu: 08.03.2023 
Zapsala: Radmila Brušáková   
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


