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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 6. schůze Rady města Strakonice 
konané 11. ledna 2023 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 6 členů RM 

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

Omluveni:  p. Christelbauer – člen RM 
 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                        Usnesení č. 319/2023 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                                   Usnesení č. 320/2023 – č. 330/2023  
2. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.12.2022 do 31.12.2022 
                        Usnesení č. 331/2023 

 Protokol z roční odborné technické kontroly zařízení dětských hřišť 
                       Usnesení č. 332/2023 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „My v tom Jihočechy 
nenecháme II“ 
                        Usnesení č. 333/2023 

 Podání žádosti – dotační program Jihočeského kraje „Obnova štukové 
supraporty a kamenného ostění bývalého vstupního portálu na sýpce u hradu“ 
                       Usnesení č. 334/2023 

 Podání žádosti – dotační program Jihočeského kraje „Obnova malovaného erbu 
nad západní branou Strakonického hradu“ 
                       Usnesení č. 335/2023 

 Podání žádosti „STARZ – šatny zimního stadionu“ dotační program Jihočeského 
kraje Sportovní infrastruktura 
                        Usnesení č. 336/2023 

 Podání žádosti „Rekonstrukce atletického oválu“ dotační program Jihočeského 
kraje Sportovní infrastruktura 
                        Usnesení č. 337/2023 

 Podání žádosti „Rekonstrukce zázemí tribuny na Křemelce“ dotační program 
Jihočeského kraje Sportovní infrastruktura 
                        Usnesení č. 338/2023 

3. Odbor školství 

 Užití znaku města Strakonice, individuální dotace – Okresní sdružení Česká 
unie sportu Strakonice, z. s. 
                        Usnesení č. 339/2023 
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 Internetové stránky ww.hradstrakonice.cz – dohoda o ukončení účinnosti 
smlouvy včetně dodatku č. 1 
                        Usnesení č. 340/2023 

 Individuální dotace 
                        Usnesení č. 341/2023 

 Objednávky odboru školství za prosinec 2022 
                        Usnesení č. 342/2023 

 Záštita starosty města Strakonice – HC Strakonice, z. s. 
                        Usnesení č. 343/2023 

4. 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.7/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS 
Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 24.11.2022 v kanceláři ředitele společnosti 
a Zápis č.8/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 
dne 15.12.2022 v kanceláři ředitele společnosti 
                        Usnesení č. 344/2023 

5. STARZ Strakonice 

 Uzavření nových smluv o pronájmu nebytových prostorů, pozemků a výpůjčkách 

s příspěvkovou organizací STARZ Strakonice místo původního pronajímatele 

Město Strakonice 

                        Usnesení č. 345/2023 

 Uzavření nových smluv o pronájmu nebytových prostorů, pozemků a výpůjčkách 
s příspěvkovou organizací STARZ Strakonice místo původního pronajímatele 
Město Strakonice.  
                        Usnesení č. 346/2023 

6. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Uzavření nových smluv o pronájmu a výpůjčkách nebytových prostorů 
                        Usnesení č. 347/2023 

7. Odbor životního prostředí 

 Objednávky OŽP za měsíc prosinec 2022 
                        Usnesení č. 348/2023 

8. Odbor finanční 

 Pivovar Strakonice 1649, a.s. – předání a převzetí akcií 
                        Usnesení č. 349/2023 

9. Místostarosta 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké nám. 2, 
386 01 jediného akcionáře společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s. se sídlem 
Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 v působnosti valné hromady 
- Odvolání a jmenování člena dozorčí rady společnosti Pivovar Strakonice 1649, 
a.s.                                         
                        Usnesení č. 350/2023 

 Jmenování člena Komise pro kulturu na aktuální volební období 2022 - 2026 
                        Usnesení č. 351/2023 

 
 

http://www.hradstrakonice.cz/
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6. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 13:30 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 

konstatoval usnášeníschopnost.  

Usnesení č. 319/2023 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
V úvodu schůze Rady města byl za účasti pana XX a jeho spolupracovníků a zástupců 
dotčených odborů MěÚ Strakonice konzultován aktuální  stav projektu rekonstrukce 
západní části Velkého náměstí. 
Pan starosta směřoval své připomínky a dotazy především do oblasti absence zeleně, 
soch a stromů v této části náměstí. Dále do oblasti odstranění stávajícího kruhového 
objezdu, tzv. osmičky ve středu náměstí. Pan starosta sdělil, že zadá odboru životního 
prostředí, aby navrhl možné řešení začlenění zelených a vodních prvků do návrhu 
projektu.  
V této záležitosti nebylo přijato žádné usnesení. 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Narovcová, Ing. Švehla. 

1) Přehled objednávek majetkového odboru za prosinec 2022 
Usnesení č. 320/2023 (6/1) 
Rada města po projednání 

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

2) Oprava části usnesení č. 270/2022 XXVIII. ze dne 21.12.2022 
Usnesení č. 321/2023 (6/1) 
Rada města po projednání 

I. Opravuje 
část usnesení RM č. 270/2022 XXVIII. ze dne 21.12.2022 následovně: Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 69,40 m2 v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. prosince 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc prosinec do 25.12.2022. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc prosinec do 25.12.2022, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.352 Kč/měsíc. 
 

3) Žádost spol. HRDLIČKA OILS  s. r. o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 
772, Strakonice – snížení nájemného z pronajatých nebytových prostorů 
v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 
Usnesení č. 322/2023 (6/1) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje  
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 07-376 ze dne 30.07.2007 uzavřené mezi 
městem Strakonice a spol. HRDLIČKA OILS s. r. o., se sídlem Krále Jiřího z Poděbrad 
772, Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného z nebytových prostorů 
v objektu č. p. 772 v ul. Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích na pozemku p. č. st. 
800/2 v k. ú. Strakonice, nájemci spol. HRDLIČKA OILS s. r. o., se sídlem Krále Jiřího 
z Poděbrad 772, Strakonice,  na dobu 1 roku (duben  2023 – až březen 2024), a sice 
o 20 % z ročního nájemného, tzn. 159.602 Kč + DPH/rok. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.    
 

4) Ukončení nájmu garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice 

Usnesení č. 323/2023 (6/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dohody mezi městem Strakonice a p. XX, jejímž předmětem bude ukončení 
nájmu garážového stání v objektu Leknínová, Strakonice, dle nájemní smlouvy č. 2020-
00480 uzavřené s městem Strakonice dne 13.11.2020, s tím, že nájemní poměr skončí 
ke dni 31.01.2023. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  dohody.  
III. Schvaluje   
vyhlášení záměru na pronájem garážového stání v bytovém domě Leknínová na poz. 
v k.ú. Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc 
za jedno garážové stání + DPH. 
 

5) Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru Strakonice 
Usnesení č. 324/2023 (6/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na dodávku a související stavební práce na realizaci veřejné 
zakázky „Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice“ ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění a po uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu 
zadavatele  zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci této veřejné zakázky těmto 
dodavatelům: 
1. PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, IČO: 43841252 
2. PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, IČO: 47239743 
3. SALVETE, spol. s r. o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 45023786 
4. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055 
5. VKS stavební s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 26101262 
6. TENGOSTAV s.r.o. Otavská 85, 386 01 Strakonice, Dražejov, IČO: 05997763 
7. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, 38601, IČO: 28148258 
8. Stavby Švec s.r.o., Malé Nepodřice 76, Písek 397 01, IČO:26111586 
9. TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721 
10. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, 
IČ: 45023522 
11. KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230/11, 397 01 Písek, IČ: 28084136 
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12. STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČ: 60838744 
13. XX 
14. DAKO Brno, spol. s r.o., Křenovská 333, 664 58 Prace, IČ: 634 92 792 
15. GLASIERT, s.r.o., ul. Hradební 62/2, Cheb, 350 02, IČ: 028 37 684 

II. Schvaluje 
předloženou výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 
„Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice“. 

III. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na profilu zadavatele a  www stránkách města Strakonice v 
souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na 
realizaci veřejné zakázky: „Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, 
Strakonice“. 

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

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

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

 

6) Úprava usnesení RM k uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů 
v objektu Na Křemelce ve Strakonicích – bývalý Rock klub – usn. č. 
3430/2022 ze dne 21.09.2022  
Usnesení č. 325/2023 (6/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
úpravu usnesení RM č.  3430/2022 ze dne 21.09.2022, týkajícího se uzavření smlouvy 
o výpůjčce nebytových prostorů v  budově bez č. p., postavené na pozemku parc. č. 
st. 3613 v k. ú. Strakonice, Na Křemelce ve Strakonicích (bývalý Rock klub) spolku SK 
Fight Pro  Strakonice, z. s., se sídlem Strunkovice nad Volyňkou 72, Volyně, IČ: 
26674190, a to tím způsobem, že smlouvu bude uzavírat STARZ Strakonice (v souladu 
s dodatkem č. 12 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-446 mezi organizací STARZ 
Strakonice a městem Strakonice, přičemž předmětem dodatku bylo nahrazení 
dosavadních postupů při poskytování vypůjčených prostorů a pozemků v organizaci 
třetím  osobám, a to na základě usnesení RM č. 3331/2022 ze dne 24.08.2022). 
Smlouvu o výpůjčce bude podepisovat ředitel organizace STARZ  pan XX. Co se týká 
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provedení případných úprav, budou tyto úpravy vypůjčitelem konzultovány ještě před 
provedením úprav v org. STARZ  a s investičním technikem města.  Ostatní podmínky, 
odsouhlasené usn. RM č. 3430/2022 ze dne 21.09.2022, se nemění.  
 

1) Souhlas vlastníka nemovitosti se záměrem realizace akce „Rekonstrukce 
sportovišť ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice - 2. stupeň, víceúčelové hřiště 
včetně oplocení a přilehlé tribuny“ 
Usnesení č. 326/2023 (6/1a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
z hlediska vlastníka objektu ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice, Jezerní 1280, Strakonice 
záměr realizace akce „Rekonstrukce sportovišť ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice - 2. 
stupeň, víceúčelové hřiště včetně oplocení a přilehlé tribuny“. Vypůjčitelem objektu a 
stavebníkem uvedeného záměru je Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, 
Jezerní 1280, se sídlem: Jezerní 1280, 386 01 Strakonice, IČ: 47255897.   

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného souhlasu. 
 

2) Souhlas vlastníka nemovitosti se záměrem realizace akce „Stavební 
úpravy hygienického zázemí 4. NP pro tribunu zimního stadionu, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 327/2023 (6/1a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
z hlediska vlastníka objektu zimního stadionu č. p. 512, Strakonice, na pozemku p. č. 
st. 635 v k. ú. Strakonice záměr realizace akce „Stavební úpravy hygienického zázemí 
4. NP pro tribunu zimního stadionu, Strakonice“. Vypůjčitelem objektu a stavebníkem 
uvedeného záměru je Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice, se 
sídlem: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČ: 003 67 915.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného souhlasu. 
 

3) Souhlas vlastníka nemovitosti se záměrem realizace akce „Rekonstrukce  
běžeckého oválu ZŠ Dukelská, Strakonice“ 
Usnesení č. 328/2023 (6/1a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
z hlediska vlastníka sportovního areálu ZŠ Dukelská Strakonice, na pozemku p. č. st. 
182/1 v k. ú. Nové Strakonice, záměr realizace akce „Rekonstrukce běžeckého oválu 
ZŠ Dukelská, Strakonice“.Vypůjčitelem sportovního areálu ZŠ Dukelská Strakonice a 
stavebníkem uvedeného záměru je Základní škola Dukelská, Dukelská 166, 386 01 
Strakonice, IČ: IČ 47255838. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného souhlasu 
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4) Souhlas vlastníka nemovitosti se záměrem realizace akce „Víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem, ZŠ Poděbradova, Strakonice“ 
Usnesení č. 329/2023 (6/1a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
z hlediska vlastníka objektu ZŠ Poděbradova, ul. Krále Jiřího z Poděbrad 882, 
Strakonice záměr realizace akce „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, ZŠ 
Poděbradova, Strakonice“. Vypůjčitelem objektu a  stavebníkem uvedeného záměru je 
Základní škola Krále Jiřího z Poděbrad: ZŠ Poděbradova, ul. Krále Jiřího z Poděbrad 
882,  IČ 47255862. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného souhlasu 

 

1) Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 330/2023 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, s paní XX, týkajícím se prodloužení nájmu 
bytu do 28. února 2023.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

2. Odbor rozvoje 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.12.2022 do 
31.12.2022 

Usnesení č. 331/2023 (6/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje v období od 01.12.2022 do 31.12.2022. 
 

 Protokol z roční odborné technické kontroly zařízení dětských hřišť 
Usnesení č. 332/2023 (6/2) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Protokol z roční odborné technické kontroly zařízení dětských hřišť. 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt „My v tom 
Jihočechy nenecháme II“ 

Usnesení č. 333/2023 (6/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2480/22 na realizaci projektu „My 
v tom Jihočechy nenecháme II“  mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
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Strakonice a Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2,370 76 České 
Budějovice. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy. 
 

 Podání žádosti – dotační program Jihočeského kraje „Obnova štukové 
supraporty a kamenného ostění bývalého vstupního portálu na sýpce 
u hradu“  

Usnesení č. 334/2023 (6/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní dědictví“ 
na projekt „Obnova štukové supraporty a kamenného ostění bývalého vstupního 
portálu na sýpce u hradu“. 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
spolufinancování projektu „Obnova štukové supraporty a kamenného ostění bývalého 
vstupního portálu na sýpce u hradu“. 
 

 Podání žádosti – dotační program Jihočeského kraje „Obnova 
malovaného erbu nad západní branou Strakonického hradu“  

Usnesení č. 335/2023 (6/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní dědictví“ 
na projekt „Obnova malovaného erbu nad západní branou Strakonického hradu“. 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
spolufinancování projektu „Obnova malovaného erbu nad západní branou 
Strakonického hradu“. 
 

 Podání žádosti „STARZ – šatny zimního stadionu“ dotační program 
Jihočeského kraje Sportovní infrastruktura 

Usnesení č. 336/2023 (6/2a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Sportovní 
infrastruktura“ na projekt „STARZ – šatny zimního stadionu“. 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
spolufinancování projektu „STARZ – šatny zimního stadionu“. 
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 Podání žádosti „Rekonstrukce atletického oválu“ dotační program 
Jihočeského kraje Sportovní infrastruktura 

Usnesení č. 337/2023 (6/2a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Sportovní 
infrastruktura“ na projekt „Rekonstrukce atletického oválu“. 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce atletického oválu“. 
 

 Podání žádosti „Rekonstrukce zázemí tribuny na Křemelce“ dotační 
program Jihočeského kraje Sportovní infrastruktura 

Usnesení č. 338/2023 (6/2a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Sportovní 
infrastruktura“ na projekt „Rekonstrukce zázemí tribuny na Křemelce“. 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce zázemí tribuny na Křemelce“. 
 
3. Odbor školství 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Užití znaku města Strakonice, individuální dotace – Okresní sdružení 
Česká unie sportu Strakonice, z. s. 

Usnesení č. 339/2023 (6/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
užití znaku města Strakonice Okresním sdružením České unie sportu Strakonice, z. s., 
Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 u příležitosti vyhlášení ankety 
Sportovec Strakonicka 2022 dne 16. 3. 2023 ve městě Blatná.  
II. Neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu 
Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 00435449 na materiální 
podporu v rámci předávání cen vyhlášeným sportovcům z důvodu možnosti podání 
žádosti do Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a 
ostatních volnočasových aktivit v roce 2023.  
 

 Internetové stránky www.hradstrakonice.cz – dohoda o ukončení 
účinnosti smlouvy včetně dodatku č. 1 

Usnesení č. 340/2023 (6/3) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
uzavření dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické 
internetové aplikace č. 57/09/DYN (smlouva o dílo) včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČO: 00251810 a panem XX 
ke dni 30. 6. 2023. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 

 Individuální dotace  
Usnesení č. 341/2023 (6/3) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace panu XX ve výši 25 000 Kč na uhrazení nákladů na 
dopravu na unikátní sportovní projekt – Běžkařský GRAND SLAM. V příslušné 
veřejnoprávní smlouvě bude uvedena podmínka propagace města Strakonice. 

II. Schvaluje 
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Objednávky odboru školství za prosinec 2022 
Usnesení č. 342/2023 (6/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru školství za prosinec 2022. 
 

 Záštita starosty města Strakonice – HC Strakonice, z. s. 
Usnesení č. 343/2023 (6/3a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
udělení záštity starosty města Strakonice nad akcí Mistrovství České republiky 
v krasobruslení, které proběhne na zimním stadionu ve Strakonicích ve dnech 3.- 4. 2. 
2023. 
 

4. 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.7/2022 ze 
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 
24.11.2022 v kanceláři ředitele společnosti a Zápis č.8/2022 ze 
zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo dne 
15.12.2022 v kanceláři ředitele společnosti 

Usnesení č. 344/2023 (6/4) 
Rada města Strakonice přijala podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Technické 
služby Strakonice s.r.o. na své schůzi konané výše uvedeného dne tato rozhodnutí: 
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I. Bere na vědomí 
Zápis č.7/2022 ze zasedání Dozorčí rady TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 
24.11.2022 v kanceláři ředitele společnosti a Zápis č.8/2022 ze zasedání Dozorčí rady 
TS Strakonice s.r.o., které proběhlo 15.12.2022 v kanceláři ředitele společnosti. 
 
5. STARZ Strakonice 

 Uzavření nových smluv o pronájmu nebytových prostorů, pozemků a 

výpůjčkách s příspěvkovou organizací STARZ Strakonice místo 

původního pronajímatele Město Strakonice 

Usnesení č. 345/2023 (6/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a panem 
XX, jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla.  
II. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla.  
III. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla.  
IV. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla. 
V. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla.  
VI. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla. 
VII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla. 
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VIII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla. 
IX. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 484,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla.  
X. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem prostorů garáže v objektu Na Křemelce, Strakonice, 
roční nájem 3 509,-Kč na dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – garážování vozidla. 
XI. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů vlevo pod vstupním schodištěm, 
v objektu Zimního stadionu, Na Křemelce 512, Strakonice, roční nájem 3 630,-Kč na 
dobu neurčitou od 1. 1. 2023 s 3měsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu – garážování 
vozidla. 
XII. Pověřuje 
ředitele STARZu uzavřením a podpisem předmětných nájemných smluv. 
 

 Uzavření nových smluv o pronájmu nebytových prostorů, pozemků a 
výpůjčkách s příspěvkovou organizací STARZ Strakonice místo 
původního pronajímatele Město Strakonice 

Usnesení č. 346/2023 (6/5a) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a spol. 
DEKOR Strakonice s.r.o., se sídlem Máchova 1113, Strakonice z. s. jejímž předmětem 
je pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 1113, Strakonice 
na poz. p. č. st. 1903, k. ú. Strakonice. Roční nájem 60 500,-Kč. Smlouva na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem prodejny.   
II. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a paní XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 
1113, Strakonice na poz. p. č. st. 1903, k. ú. Strakonice. Roční nájem 85 910,-Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
provozování fitness centra a občerstvení. 
III. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 
108, Strakonice na poz. p. č. st. 3352, k. ú. ST. Roční nájem 8 276,-Kč. Smlouva na 
dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem provozovny 
holičství. 
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IV. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 
1113, Strakonice na poz. p. č. st. 1903, k. ú. ST. Roční nájem 9 588,-Kč. Smlouva na 
dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem tělovýchovných 
služeb.  
V. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Plaveckého stadionu Na 
Křemelce 305, Strakonice na poz. p. č. st. 2177, k. ú. ST. Roční nájem 7 260,-Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
provozování prodejního automatu na hračky. 
VI. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 
1113, Strakonice na poz. p. č. st. 1903,. k. ú. ST. Roční nájem 40 656,-Kč. Smlouva 
na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem rámování 
obrazů. 
VII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Na 
Křemelce 512, Strakonice na poz. p. č. st. 635, k. ú. ST. Roční nájem 19 360,- Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
kanceláře a skladu vodoinstalatérství a topenářství. 
VIII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a spol. 
OURWAY s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 71, 268 01 Hořovice, jejímž předmětem je 
pronájem nebytových prostorů v objektu Plaveckého stadionu Na Křemelce 305, 
Strakonice na poz. p. č. st. 2177, k. ú. ST. Roční nájem 7 260,-Kč. Smlouva na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem pronájmu plochy pro 
prodejní automat na hračky. 
IX. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Na Křemelce 511, 
Strakonice na poz. p. č. st. 636, k. ú. ST. Roční nájem 33 880,-Kč. Smlouva na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem prodejny krmiv pro 
zvířata. 
X. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizaci STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Na Křemelce 511, 
Strakonice na  poz. p. č. st. 636, k. ú. ST. Roční nájem 21 175,-Kč. Smlouva na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem skladu a prodejny 
krmiv pro zvířata. 
XI. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Na Křemelce 512, 
Strakonice na poz. p. č. st. 635, k. ú. ST. Roční nájem 14 520,-Kč. Smlouva na dobu 
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neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění 2 ks lodních 
kontejnerů. 
XII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Na 
Křemelce 512, Strakonice na poz. p. č. st. 635, k. ú. ST. Roční nájem 44 770,-Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
provozovny sklenářství. 
XIII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a z. s. 
Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Na 
Křemelce 512, Strakonice na poz. p. č. st. 635, k. ú. ST. Roční nájem 13 590,-Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
kancelář pro Okresní sdružení České unie sportu. 
XIIII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Plaveckého stadionu Na 
Křemelce 305, Strakonice na poz. p. č. st. 2177, k. ú. ST. Roční nájem 19 907,-Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
skladu. 
XV. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Plaveckého stadionu Na 
Křemelce 305, Strakonice na poz. p. č. st. 2177, k. ú. ST. Roční nájem 19 965,-Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
prodeje a servisu chladírenského zařízení. 
XVI. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a z. s. 
Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, se sídlem Pod Hradem 128, Strakonice, jejímž 
předmětem je bezplatná výpůjčka nebytových prostorů v objektu Plaveckého stadionu 
Na Křemelce 305, Strakonice na poz. p. č. st. 2177, k. ú. ST. Smlouva na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti. 
XVII. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a z. s. 
SKI-KLUB Strakonice, se sídlem Máchova 108, Strakonice, jejímž předmětem je 
bezplatná výpůjčka nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 108, 
Strakonice na poz. p. č. st. 3352, k. ú. ST. Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, 
s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti. 
XVIII. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a 
spolkem Basketbalový klub Strakonice, se sídlem Máchova 1113, Strakonice, jejímž 
předmětem je bezplatná výpůjčka nebytových prostorů v objektu Sportovní haly 
Máchova 1113, Strakonice na poz. p. č. st. 1903, k. ú. ST. Smlouva na dobu neurčitou 
od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti. 
XIX. Schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a z. s. 
FbC Strakonice, se sídlem Kosmonautů 1261, Strakonice, jejímž předmětem je 
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bezplatná výpůjčka nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 108, 
Strakonice na poz. p. č. st.3352, k. ú. ST. Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, 
s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti. 
XX. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a z. s. 
HC Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice, jejímž předmětem je bezplatná 
výpůjčka nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Na Křemelce 512, 
Strakonice na poz. p. č. 635, k. ú. ST. Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, 
s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti – hokej a krasobruslení. 
XXI. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a 
spolkem TJ ČZ Strakonice, se sídlem Máchova 108, Strakonice jejímž předmětem je 
bezplatná výpůjčka nebytových prostorů v objektu Sportovní haly Máchova 108, 
Strakonice na poz. p. č. 3352, k. ú. ST. Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, 
s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti a činnosti související.  
XXII. Schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a z. s. 
FK Junior Strakonice, se sídlem Na Křemelce 304, Strakonice, jejímž předmětem je 
výpůjčka nebytových prostorů v objektech fotbalového stadionu Na Sídlišti 108, 
Strakonice na poz. p. č. 3352, k. ú. ST a fotbalového stadionu Na Křemelce 304, 
Strakonic na poz. p. č. 3615, k. ú. ST. Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, 
s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti. 
XXIII. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu tribuny fotbalového 
stadionu Na Sídlišti, Strakonice na poz. p. č. 998, k. ú. ST. Roční nájem 1 500,-Kč. 
Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem 
skladu pro provoz stánku rychlého občerstvení.  
XXIV. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a z. s. SK 
Fight Pro Strakonice, se sídlem Strunkovice nad Volyňkou 72, 387 01 Volyně, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Lidická 193, Strakonice na poz. 
p. č. 227, k. ú. ST. Nájem – 220,-Kč/1 hodina. Smlouva na dobu neurčitou od 1. 1.2023, 
s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem sportovní činnosti.  
XXV. Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací STARZ Strakonice a p. XX, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku u tribuny fotbalového stadionu Na Sídlišti 
na poz. p. č. 441/1, k. ú. Strakonice.  Roční nájem 4 235,-Kč. Smlouva na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2023, s 3měsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění stánku 
s rychlým občerstvením. 
XXVI. Pověřuje 
ředitele STARZu uzavřením a podpisem předmětných nájemních smluv a smluv o 
výpůjčkách.  
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6. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Uzavření nových smluv o pronájmu a výpůjčkách nebytových prostorů 
Usnesení č. 347/2023 (6/6) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje  
usnesení RM č. 311/2022 (5/14) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba výpůjčky se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel výpůjčky je využívat prostory za účelem pravidelného setkávání s cílem podpořit 
občany na cestě k uzdravení z alkoholismu. 
II. Doplňuje 
usnesení RM č. 312/2022 (5/14) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory k činnosti dramaterapeuta a arteterapeuta.  
Výše nájmu je 10 980,- Kč ročně.  
III. Doplňuje 
usnesení RM č. 313/2022 (5/14) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba výpůjčky se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel výpůjčky je využívat prostory za účelem zřízení skladu kostýmů, kulis a části 
výprav inscenací ochotnického divadelního souboru.  
IV. Doplňuje 
usnesení RM č. 314/2022 (5/14) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory pro práci na studentských projektech.  
Výše nájmu je 7 020,- Kč ročně. 
V. Doplňuje 
usnesení RM č. 315/2022 (5/14) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory pro uskladnění osobních věcí. 
Výše nájmu je 1 800,- Kč ročně. 
VI. Doplňuje 
Doplnit usnesení RM č. 316/2022 (5/14) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory pro uskladnění osobních věcí. 
Výše nájmu je 2 040,- Kč ročně. 
VII. Doplňuje 
usnesení RM č. 317/2022 (5/14) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory pro uskladnění osobních věcí. 
Výše nájmu je 1 800,- Kč ročně. 
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7. Odbor životního prostředí 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnil Ing. Klimešová. 

 Objednávky OŽP za měsíc prosinec 2022 
Usnesení č. 348/2023 (6/7) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za měsíc prosinec 2022. 
 
8. Odbor finanční 

 Pivovar Strakonice 1649, a.s. – předání a převzetí akcií 
Usnesení č. 349/2023 (6/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předání akcií společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., kdy předávajícím je akcionář 
město Strakonice a přebírajícím emitent Pivovar Strakonice 1649, a.s., představující: 
a) AKCIE na jméno, číslo:1, která představuje 627 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé 
z nich jedno sto tisíc korun českých a 180 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé z nich 
jeden tisíc korun českých, znějících na jméno město Strakonice, IČ 00251810 
b) AKCIE na jméno, číslo: 1, série: 3, která představuje 1 ks akcie ve jmenovité 
hodnotě šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých, znějící na jméno 
město Strakonice, IČ 00251810. 
II. Schvaluje 
převzetí akcií společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., kdy předávajícím je emitent 
Pivovar Strakonice 1649, a.s. a přebírajícím akcionář město Strakonice, představující: 
AKCIE na jméno, která představuje 627 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé z nich 
jedno sto tisíc korun českých, 180 ks akcií ve jmenovité hodnotě každé z nich jeden 
tisíc korun českých a 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě šedesát dva miliony jedno sto 
dvacet tisíc korun českých, znějících na jméno město Strakonice, IČ  00251810. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných Protokolů o předání a vrácení akcií. 
 
9. Místostarosta 

 Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810 se sídlem Strakonice, Velké 
nám. 2, 386 01 jediného akcionáře společnosti Pivovar Strakonice 
1649, a.s. se sídlem Podskalská 324, 386 01 Strakonice, IČ: 26068273 
v působnosti valné hromady - Odvolání a jmenování člena dozorčí rady 
společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s.                                         

Jediným  akcionářem společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., IČ 260 68 273, se 
sídlem Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 01, zapsané v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1343 je město 
Strakonice IČ 002 51 810, se sídlem Strakonice, Velké náměstí 2, PSČ 386 01. 
Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích působnost 
nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník. Jediným 
společníkem se rozumí v případě akciové společnosti jediný akcionář. Podle ustanovení 
§ 102 odst. 2, písm. c) zákona 128/200 Sb. o obcích je radě obce vyhrazeno rozhodovat 
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. 
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Usnesení č. 350/2023 (6/9) 

Rada města Strakonice v působnosti valné hromady dle § 12 odst. 1 zákona 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona 128/200 
Sb. o obcích, jako jediný akcionář společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., IČ 260 
68 273: 
I. Odvolává 
pana XX z funkce člena dozorčí rady společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., ke dni 
11.01.2023. 
II. Jmenuje 
pana XX do funkce člena dozorčí rady společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., ode 
dne 12.01.2023. 
III. Ukládá 
jednateli společnosti Pivovar Strakonice 1649, a.s., zajistit zapsání těchto změn do 
obchodního rejstříku. 

 

 Jmenování člena Komise pro kulturu na aktuální volební období 2022 
– 2026 

Usnesení č. 351/2023 (6/9) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
paní XX členkou Komise pro kulturu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 16,40 hodin.  

Datum pořízení zápisu: 11.01.2023 
Zapsala: Radmila Brušáková   
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


