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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 9. schůze Rady města Strakonice 
konané 22. února 2023 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 6 členů RM 

Mgr. B. Hrdlička – starosta  
p. Horejš – místostarosta 
p. J. Hrdlička, p. Christelbauer, p. Zach, DiS., Mgr. Žiláková - členové RM 

                    Ing. arch. Marta Slámová – vedoucí odboru rozvoje 
Omluveni:   Ing. Oberfalcer – místostarosta  

Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ  
 
 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                        Usnesení č. 470/2023 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                                   Usnesení č. 471/2023 – č. 546/2023  
2. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 6 – 10 
                       Usnesení č. 547/2023 

 MŠ Spojařů – použití investičního fondu (myčky – 2 ks) 
                       Usnesení č. 548/2023 

 MŠ Školní – použití investičního fondu (myčka) 
                      Usnesení č. 549/2023 

 STARZ – zřizovací listina 
                       Usnesení č. 550/2023 

 MěKS – zřizovací listina 
                       Usnesení č. 551/2023 

 Šmidingerova knihovna – zřizovací listina 
                   Usnesení č. 552/2023 

 Kontrolní výbor – Zápis č. 1  
                       Usnesení č. 553/2023 

3. Odbor školství 

 Individuální dotace – Kanoistický klub Otava Strakonice z. s. 
                       Usnesení č. 554/2023 

 Dohoda o ukončení Licenční smlouvy pro programový produkt – Evidence 
sociálních agend včetně dodatku č. 1 
                      Usnesení č. 555/2023 

 Směnná smlouva  
                       Usnesení č. 556/2023 

 Zápis z jednání pracovní skupiny Otava.fun, z. s. 
                       Usnesení č. 557/2023 
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 Smlouva o dílo – www.hradstrakonice.cz 
                       Usnesení č. 558/2023 

 Upozornění na porušení pracovních povinností, platový výměr ředitelky MŠ 
Školní Strakonice 
                       Usnesení č. 559/2023 

 Zápis z jednání Komise školství 
                     Usnesení č. 560/2023 

4. Odbor rozvoje 

 Navýšení počtu pořizovaných aut v rámci projektu „Obnova vozového parku 
MěÚSS 2022“ z prostředků fondu IROP 
                       Usnesení č. 561/2023 

 Podlimitní veřejná zakázka „Obnova vozového parku MěÚSS 2022/III“ 
                       Usnesení č. 562/2023 

5. Odbor životního prostředí 

 Zápis z jednání 1. Komise životního prostředí 
                       Usnesení č. 563/2023 

 Bilance spalitelných a nespalitelných odpadů 
                       Usnesení č. 565/2023 

 Objednávky OŽP za měsíc leden 2023 
                       Usnesení č. 565/2023 

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vodohospodářský fond 2023 
                       Usnesení č. 566/2023 

7. Odbor sociální 

 Převzetí majetku nepatrné hodnoty 
                       Usnesení č. 567/2023 

 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
                       Usnesení č. 568/2023 

8. STARZ Strakonice 

 Kalkulace na provedení a využívání hydrogeologického vrtu s ohledem na 
čerpání podzemní vody  
                       Usnesení č. 569/2023 

 Navýšení odběru podzemních vod v souvislosti s rozšířením letního provozu 50m 
bazénu na provoz celoroční 
                       Usnesení č. 570/2023 

9. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Zápis z jednání Komise pro seniory města Strakonice ze dne 07.02.2023 
                       Usnesení č. 571/2023 

 Divadelní spolek Čelakovský Strakonice, Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO: 
62519751 – žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 1266 na 
pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice, v přízemí objektu 
                       Usnesení č. 572/2023 

 LS Radost Strakonice, z.s., Kosmonautů 1266, 38601 Strakonice, IČ: 60829206 
– žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 1266 na pozemku 
p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice, v přízemí objektu 
                       Usnesení č. 573/2023 

 Dětský folklórní soubor Prácheňáček, Mírová 831, 38601 Strakonice, IČO: 
65053800, DIČ: CZ65053800 – žádost o pronájem nebytových prostorů 

http://www.hradstrakonice.cz/
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v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice, v přízemí objektu 
                       Usnesení č. 574/2023 

 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, z.s., Mírová 932, 38601 Strakonice, 
IČO: 60650427- žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 1266 na 
pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice, v přízemí objektu 
                       Usnesení č. 575/2023 

 Tvůrčí skupina pokročilých při Divadelním spolku Čelakovský Strakonice, 
pobočný spolek, Tržní 1152, 38601 Strakonice, IČO: 17498601- žádost o 
pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 831  na pozemku p. č. st. 1015/1 
v k..ú. Strakonice, v přízemí objektu 
                       Usnesení č. 576/2023 

 Rozbor aktuální situace cestovního ruchu ve Strakonicích 
                       Usnesení č. 577/2023 

10. Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem 
„Šablony OP JAK“ v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 
                       Usnesení č. 578/2023 

11. Místostarosta 

 Problematika ZEVO a nakládání s odpady 
                       Usnesení č. 579/2023 

12. Starosta 
 Práce komisí rady města a odborů MěÚ 

                       Usnesení č. 580/2023 
 Úkol pro Komisi pro energetiku a obnovitelné zdroje 

                       Usnesení č. 581/2023 

 Zpráva pracovní skupiny pro ZEVO Písek 
                       Usnesení č. 582/2023 

 Nominace členu Svazu měst a obcí ČR na člena Rady Svazu 
                       Usnesení č. 583/2023 

 Zástupci města v orgánech Jihočeského vodárenského svazu 
                      Usnesení č. 584/2023 

13. Odbor vnitřních věcí 

 Uzavření dodatků č. 1/2023 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného 
komunálního odpadu č. 05-027 mezi městem Strakonice a Technickými 
službami Strakonice s.r.o.  
                         Usnesení č. 585/2023 

 Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti 
s konáním svatebních obřadů 

                         Usnesení č. 586/2023 
   
                  
9. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 hodin 

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

konstatoval usnášeníschopnost.  
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Usnesení č. 470/2023 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
Od 14:30 se schůze rady města zúčastnila ředitelka MŠ Školní Strakonice paní XX ve 
věci materiálu 09/03 bod 6). 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnili Mgr. Nejdlová, Ing. Švehla, E. 
Charvátová. 
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Praha 4 – převzetí vyvolaných investic – stavba „I/22 Strakonice“ 
Usnesení č. 471/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
potvrzení převzetí vyvolaných investic v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“ 
městem Strakonice, IČ: 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, a to 
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 
4. 
Jedná se o následující stavební objekty: 

 SO 101.3 Účelová komunikace 1 

 SO 101.4 Účelová komunikace 2 
 SO 101.5 Účelová komunikace 3 
 SO 105.2 Raisova ul. 
 SO 105.3 Komunikace k autosalónu  
 SO 151.1 Chodníky u protihlukové stěny Zvolenská 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného potvrzení o převzetí. 
 
2) Žádost spol. PASTERANITA s. r. o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 
Nové Město – Praha 1 
Usnesení č. 472/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a spol. Pasteranita s. r. o., IČ 096 
39 969, se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Nové Město – Praha 1, jejímž předmětem 
bude níže uvedený nemovitý a movitý majetek. Konkrétně se jedná o pronájem 
prostorů v objektu Domu kultury Strakonice čp. 831 v ulici Mírová ve Strakonicích I, 
v kat. území Strakonice na pozemcích p. č. st. 1015/1 a p. č. st. 1015/2 v k. ú. 
Strakonice: 
- 1. nadz. podl. - prostory restaurace, baru, jídelny, varny (kuchyně), skladů, přípraven 
jídla a dalších souvisejících prostorů, chodeb, WC, dále jižní terasa a prostor 
manipulace,  celková výměra NP  je 404,3 m2 (podl. plocha interiér), výměra jižní terasy 
je 65,9 m2 a výměra  prostoru manipulace je 46,2 m2 (podlahová plocha exteriér celkem 
112,1 m2). 
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- 2. nadz. podl. - prostory baru  o  výměře 11,91 m2, sklad nápojů o výměře 4,2 m2 a 
nákladní výtah     spojující 1. – 3. nadz. podl. 
- 3. nadz. podl. – prostory baru o výměře 10,76 m2 + nákladní výtah 
-  výčep ve staré restauraci o výměře 11 m2  (na akce typu plesy, koncerty atd.) 
-  sklep o celkové výměře 24,08 m2 (z toho manipulační sklep o výměře 19,08 m2 + 
box na sudy s pivem o výměře 5 m2).  
Celková výměra užívaných prostorů interiéru je 466,25 m2,  podlahová plocha exteriér 
celkem je 112,1 m2. 
Součástí předmětu nájmu bude i movitý majetek, nacházející se v předmětných 
prostorech, který je uveden v příloze materiálu č. 09/01 majetkové záležitosti do RM 
dne 22.02.2023.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 3 měsíce, v 
případě podání výpovědi z důvodu neplacení nájemného nebo záloh na služby spojené 
s nájmem je výpovědní lhůta 1 měsíc. Předmět nájmu  bude využíván k účelu, k němuž 
byl dosud využíván, tj. restaurační zařízení. Nájemné je stanoveno na částku ve výši 
5.000 Kč/měsíčně + DPH za nemovitý majetek, částku 5.000 Kč/měsíčně + DPH za 
pronajatý movitý majetek.  Nájemce bude rovněž hradit služby spojené s užíváním 
předmětu nájmu, a to v souladu s platebním kalendářem vystaveným MěKS 
Strakonice.  Ve smlouvě budou rovněž zapracovány smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč 
za provedení změn a úprav předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele (za každé 
porušení), dále za neodstranění změn a úprav předmětu nájmu nájemcem po skončení 
nájmu (za každé porušení), smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za porušení předání 
předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý 
započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu).  
Ve smlouvě bude zapracován rovněž závazek nájemce, zajišťovat drobné opravy a 
běžnou údržbu předmětu smlouvy na vlastní náklady, s cílem udržovat předmět nájmu 
v řádném stavu tak, aby se jeho hodnota nesnižovala, a aby po celou dobu trvání této 
smlouvy zůstal předmět smlouvy alespoň ve stavu, v jakém byl nájemci předán.  
Dále bude ve smlouvě zapracován závazek nájemce udržovat součásti inventáře 
předané nájemci s péčí řádného hospodáře a dojde-li v důsledku nájemcova užívání ke 
zničení nebo opotřebení či poškození do takové míry, že součást inventáře nelze dále 
užívat, upozorňuje pronajímatel nájemce, že tato  součást inventáře již nebude 
pronajímatelem nahrazována. Nájemce se zaváže zajistit, aby technická zařízení 
v pronajatých prostorech byla využívána  pouze v souladu s návody k použití tak, aby 
on, ani jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby (podnájemci) nezpůsobili škody na 
majetku pronajímatele.  Nájemce bude na základě nájemní smlouvy oprávněn předmět 
nájmu (či jeho část) poskytnout do užívání třetím osobám pouze s písemným 
souhlasem pronajímatele.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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3) Seznam uchazečů o přidělení bytové jednotky, u kterých bylo provedeno 
šetření 
Usnesení č. 473/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
informace o provedených šetřeních u žadatelů o nájem bytu. 

 

4) Žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu  
Usnesení č. 474/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu paní XX, k b. j. v domě, ul. Havlíčkova, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 56,50 m2, ve IV. NP, po paní XX (vztah – dcera). 

 

5) Žádost o odpuštění kauce za byt 
Usnesení č. 475/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, sídl. 1. máje, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 58,50 m2 s paní XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy 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 
4.640 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 13.920 Kč. Kauce musí být složena na účet vedený 
městem Strakonice, 111471921/0300, v. s. 0114100802, spravovaný TS Strakonice, s. 
r. o., a to následujícím způsobem: První část jistoty ve výši 920 Kč bude složena před 
podpisem nájemní smlouvy, další část pak bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 
1.000 Kč vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Bude se jednat o 13 splátek. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

6) Žádost o souhlas s přihlášením další osoby na služby spojené s užíváním 
bytu 
Usnesení č. 476/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
přihlášení pana XX, na služby spojené s užíváním bytové jednotky v domě, ul. Sv. 
Čecha, Strakonice, nájemce paní XX. 
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7) Fotodokumentace užívání bytu nájemcem 
Usnesení č. 477/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
informace o užívání bytové jednotky v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, nájemcem 
panem XX. Vzhledem k tomu, že situace pana XX je již řešena a vzhledem k vážnému 
zdravotnímu stavu pana XX, neprovádět žádná další opatření a k případnému dalšímu 
řešení přistoupit, pokud dojde ke zlepšení zdravotního stavu pana XX.    
 

8) Obyvatelé domu, Velké náměstí, Strakonice – stížnost na chování  
Usnesení č. 478/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
stížnost obyvatel domu, Velké náměstí, Strakonice, na chování paní XX s tím, že 
v tomto domě budou prováděny častější kontroly Městské policie Strakonice.  

II. Ukládá 
TS Strakonice, s. r. o., provést kontrolu sklepních prostor v domě. 

 

9) Stížnost na chování  
Usnesení č. 479/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
stížnost paní XX, na chování pana XX. 
 
10) Obyvatelé domu, Bažantnice, Strakonice – stížnost na rodinu  
Usnesení č. 480/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
stížnost obyvatel domu, Bažantnice, Strakonice, na chování rodiny paní XX.  

 

11) Obyvatelé domů, Bažantnice, Strakonice – stížnosti na rodinu  
Usnesení č. 481/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
stížnost obyvatel bytových domů, Bažantnice, Strakonice, na rodinu pana XX a paní 
XX.  
 

12) Dodatek k žádosti o byt 
Usnesení č. 482/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
dodatek k žádosti o nájem bytu manželů XX.  
 

  



Stránka 8 (celkem 53) 
 

13) Prosba o pomoc 
Usnesení č. 483/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Ukládá 
TS Strakonice, s. r. o. zaslání I. výzvy paní XX, ke zjednání nápravy, a to v tom smyslu, 
aby se její návštěvy neustále nezdržovaly v prostorách bytového domu, ul. Stavbařů, 
Strakonice.  
 

14) Žádost o přednostní přidělení bytu 
Usnesení č. 484/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
žádost pana XX, týkající se přednostního přidělení bytu. 

 

15) Sdělení odchodu od manžela  
Usnesení č. 485/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 
informaci o odchodu paní XX, z bydliště od manžela. 
 

16) Uvolněná b. j. 1+0, v domě, ul. Mlýnská, Strakonice 
Usnesení č. 486/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, o 
velikosti 1+0 a výměře 25,40 m2, s paní XX.  Smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  
určitou 6 měsíců s možností prodloužení vždy o dalších 6 měsíců formou dodatku k NS, 
při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění 
spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční 
nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši  1.976 Kč. V nájemní smlouvě 
bude sjednána inflační doložka.  

II. Schvaluje 
v případě odmítnutí bytu paní XX, uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. 
v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 25,40 m2, s paní XX.  
Smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  určitou 6 měsíců s možností prodloužení vždy o 
dalších 6 měsíců formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy 
nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je 
stanoveno ve výši  1.976 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
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17) Uvolněná b. j. 1+1, v domě, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 487/2023 (9/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, ul. Budovatelská, 
Strakonice. 
II. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, ul. Budovatelská, 
Strakonice. 
III. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, ul. Budovatelská, 
Strakonice. 
IV. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, ul. Budovatelská, 
Strakonice. 
V. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, 
o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, s paní XX.  Smlouva  bude  uzavřena  na  dobu  
určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy 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 2.816 Kč. V nájemní smlouvě 
bude sjednána inflační doložka.  
VI. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

18) Uvolněná b. j. 1+1, v domě, ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 488/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, ul. Zvolenská, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 39,95 m2, s panem XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové 
úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 
v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.729 Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 5.187 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s. 
0080522510, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Schvaluje 
v případě odmítnutí bytu panem XX, uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové 
jednotky, v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 39,95 m2, 
s panem XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností 
prodloužení o dalších 6 měsíců formou dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících 
z nájmu bytu. Nájemné a zálohové úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou 
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hrazeny vždy nejpozději do 25. dne v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou 
jednotku je stanoveno ve výši 1.729 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 5.187 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s. 
0080522510, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

19) Uvolněná b. j. 1+0, v domě, Bažantnice, Strakonice  
Usnesení č. 489/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, Bažantnice, 
Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 43,40 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 3.996 Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 11.988 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v. s. 
0051800317, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

20) Uvolněná b. j. 1+0, v domě, Velké náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 490/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, Velké náměstí, 
Strakonice. 

II. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, Velké náměstí, 
Strakonice. 

III. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky v domě, Velké náměstí, 
Strakonice. 

IV. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu na užívání bytové jednotky v domě Velké náměstí, 
Strakonice o velikosti 1+0 a výměře 47,50 m2 s firmou PASTERANITA, s. r. o., 
Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, přičemž smlouva bude uzavřena od 
01.03.2023 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, a to i bez uvedení důvodu. 
Nájemní smlouva může být ze strany pronajímatele vypovězena, zejména pokud 
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nájemce přestane provozovat Restauraci ČEZETA v Městském kulturním středisku 
Strakonice, Mírová 831, Strakonice, firmou Pasteranita s.r.o.  
Smlouva bude uzavřena dle obecných ustanovení o nájmu ve smyslu ustanovení § 
2201 OZ, nikoliv o nájmu bytu, a to s ohledem na skutečnost, že nájemcem je 
právnická osoba a účelem nájmu je přechodné ubytování zaměstnanců, kteří mají 
bydliště v jiné obci, v souvislosti s provozováním Restaurace ČEZETA a s konáním akcí 
v Kulturním domě Strakonice.  
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 4.153 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 12.369 Kč. Kauce bude složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. ú. 111471921/0300, v. s. 
1004900312, spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  
V. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

21) Uvolněná b. j. 2+1, v domě, ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 491/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
žádost pana XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, ul. Zvolenská, 
Strakonice. 

II. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, ul. Zvolenská, 
Strakonice. 

III. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, ul. Zvolenská, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 54,13 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců 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 2.406 Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 7.218 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, 111471921/0300, v.s. 
0080561608, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

22) Uvolněná b. j. 2+1, v č. p., ul. Mlýnská, Strakonice 
Usnesení č. 492/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, ul. Mlýnská, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 54,20 m2, s paní XX, přičemž  Smlouva bude 
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uzavřena na dobu určitou 3 měsíce, s možností prodloužení vždy 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 
4.926 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka. 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 14.778 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s. 
0106601004, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

II. Schvaluje 
v případě odmítnutí bytu paní XX, uzavření  Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové 
jednotky, v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 54,20 m2, s paní 
XX, přičemž  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, s možností prodloužení 
vždy o dalších 6 měsíců 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 4.926 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka. 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 14.778 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s. 
0106601004, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

III. Schvaluje 
v případě odmítnutí bytu paní XX, uzavření  Smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové 
jednotky, v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 54,20 m2, s panem 
XX, přičemž  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, s možností prodloužení 
vždy o dalších 6 měsíců 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 4.926 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka. 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 14.778 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. 111471921/0300, v. s. 
0106601004, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 

IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

23) Uvolněná b. j. 1+1, v domě, Velké náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 493/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost pana XX a paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, Velké náměstí, 
Strakonice. 
II. Bere na vědomí 
žádost paní XX, týkající se přidělení bytové jednotky, v domě, Velké náměstí, 
Strakonice. 
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III. Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, Velké náměstí, 
Strakonice o velikosti 1+1 a výměře 60,80 m2 s paní XX, Strakonice, přičemž smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení vždy 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 
5.377 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, které činí 16.131 Kč. Kauce bude složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č. ú. 111471921/0300, v. s. 
1004900415. spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  

 

24) Uvolněná b. j. 1+1, v domě, ul. Žižkova,  Strakonice 
Usnesení č. 494/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. Žižkova, 
Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 80,00 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení vždy o dalších 6 měsíců 
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 
5.712 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, které činí 17.136 Kč. Kauce bude složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č. ú. 111471921/0300, v. s. 
0042501404. spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  

II. Schvaluje 
v případě odmítnutí bytu paní XX, uzavření smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové 
jednotky, v domě, ul. Žižkova, Strakonice, o velikosti 1+1 a výměře 80,00 m2, s paní 
XX, přičemž smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení 
vždy o dalších 6 měsíců 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 5.712 Kč. V nájemní smlouvě bude sjednána inflační 
doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, které činí 17.136 Kč. Kauce bude složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č. ú. 111471921/0300, v. s. 
0042501404. spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
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25) Uvolněná b. j. 2+1, v domě, ul. P. Bezruče,  Strakonice  
Usnesení č. 495/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky v domě, ul. P. Bezruče, 
Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 80,50 m2, s paní XX, přičemž smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou 
dodatku k NS, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. Nájemné a zálohové 
úhrady za plnění spojená s užíváním bytu budou hrazeny vždy nejpozději do 25. dne 
v měsíci. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 6.440 Kč. 
V nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, které činí 19.320 Kč. Kauce bude složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice,  č. ú. 111471921/0300, v. s. 
0059300303. spravovaný TS Strakonice, s.r.o.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

26) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 496/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 89,70 m2 v domě, ul. Bažantnice, Strakonice s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
II. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 a 

výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
III. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, se slečnou XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že slečna 
XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
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IV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

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

a výměře 42,18 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné  2.016 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

VI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 85,00 m2 v domě, U Sv. Markéty, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25. 2. 2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25. 2. 2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.800 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
VII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 

a výměře 59,01 m2 v domě, ul. Havlíčkova, Strakonice, s panem XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.337 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 

nájmu bytu.  

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

a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května  2023. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 

nájmu bytu. 

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

a výměře 46,02 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 4.602 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

X. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 56,40 m2 v domě, ul. Mírová, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 29. února 2024. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.424 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
XI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 

a výměře 44,78 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku  bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 2.140 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

XII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.728 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

XIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 37,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.816,- Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

XIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 76,85 m2 v domě, ul. Máchova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 29. února 2024. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.148 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 

nájmu bytu. 
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XV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 60,50 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, 4.648 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 
XVI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 25,30 m2 v domě, ul. Mlýnská, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1.972 Kč/měsíc + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 

nájmu bytu. 

XVII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 41,11 m2 v domě, ul. Bezděkovská, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 29. února 2024. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.934 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
XVIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 
a výměře 43,30 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
XIX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 

a výměře 38,80 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku  bude prodloužení nájmu bytu do 29. února 2024. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 1.818 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

XX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž   
předmětem  dodatku  bude  prodloužení  nájmu   bytu  do  31. května 2023. Souhlas 
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
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Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

XXI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 36,10 m2 v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, s panem XX, přičemž   
předmětem  dodatku  bude  prodloužení  nájmu   bytu  do  31. března 2023. Souhlas 
je podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan 
XX, neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu 
bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
XXII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 

a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 

nájmu bytu. 

XXIII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 29. února 2024. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 
XXIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 

a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 

nájmu bytu. 

XXV. Souhlasí  
s uzavřením dodatku  ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 29. února 2024. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 



Stránka 19 (celkem 53) 
 

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

a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 

nájmu bytu. 

XXVII. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+1 a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 29. února 2024. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

XXVIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že manž. XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2, tj. 4.324 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu 
bytu. 
XXIX. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 a 
výměře 33,81 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí nájemní smlouva prodloužena.  
Nájemné 1.531 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 
XXX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+1 a výměře 63,50 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. srpna 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.364  Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

XXXI. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 

a výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 3.918 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 
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XXXII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+kk a 

výměře 68,10 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. května 2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jí smlouva  

o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 4.026 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

XXXIII. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+0 

a výměře 78,45 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 

dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. března  2023. Souhlas je podmíněn 

uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že manželé XX, 

neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude jim smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 4.960 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

XXXIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+kk 
a výměře 80,70 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu 31. srpna 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc únor do 25.02.2023. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc únor do 25.02.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 4.578 Kč (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

XXXV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 
27) Navýšení nájemného v bytových jednotkách, Na Křemelce, Strakonice  
Rada města po projednání vyřazuje z programu výše uvedený bod, který je shodný 
s následujícím bodem 28). 
 
28) Navýšení nájemného v bytových jednotkách, Na Křemelce, Strakonice  
Usnesení č. 497/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 74,10 m2 s panem XX, přičemž součástí dodatku bude dohoda o navýšení 
nájemného o 20% s účinností od 01.03.2023, a to na částku 8.188 Kč/měsíc. 

II. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 3+1 
a výměře 67,64 m2 s paní XX, přičemž součástí dodatku bude dohoda o navýšení 
nájemného o 20% s účinností od 01.03.2023, a to na částku 5.302 Kč/měsíc. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných dodatků. 
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29) Denia Czech s. r. o., IČ: 26028301, se sídlem Palackého náměstí 113, 
Strakonice – zřízení věcného břemene ke stavbě bytového domu č. p. 113, 
Palackého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 498/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice (povinný) a 
společností Denia Czech s. r. o., IČ: 26028301, Palackého náměstí 113, 386 01 
Strakonice (oprávněný), jejímž předmětem je zřízení věcného břemene spočívající ve 
strpění přesahu stavby bytového domu na pozemcích p. č. st. 300/1, p. č. 147/1 a p. 
č. 1778, vše v katastrálním území Strakonice, na sousední pozemek p. č. 147/1 v 
katastrálním území Strakonice, který je v majetku města Strakonice, a to v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem č. 4153-220164/2022, vyhotoveným společností 
Hrdlička spol. s r. o., potvrzeným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Strakonice pod PGP-1228/2022-307. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, přičemž náklady spojené s uzavřením 
smlouvy (geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí, …) bude hradit společnost 
Denia Czech s. r. o. (oprávněný). 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

30) Žádost spol. Papír – speciál, PHP, spol. s. r. o., o ukončení nájemní 
smlouvy dohodou 
Usnesení č. 499/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
ukončení nájemní smlouvy č. 03-456 uzavřené dne 14.11.2003 mezi městem 
Strakonice a spol. Papír – speciál, PHP, spol. s. r. o., se sídlem U sv. Markéty 58, 
Strakonice, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 
v přízemí domu č. p. 58 v ul. U sv. Markéty ve Strakonicích, a sice dohodou ke dni 
31.03.2023. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
III. Schvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 v přízemí domu 
č. p. 58 v ul. U sv. Markéty ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 157 v k. ú. Strakonice. 
 

31) Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce -  příspěvková organizace  
MÚSS Strakonice, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice 
Usnesení č. 500/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce č. 2012-00445 uzavřené dne 21.12.2012 
mezi městem a  příspěvkovou organizací Městský ústav sociálních služeb Strakonice, 
Jezerní 1281, Strakonice,   jejímž předmětem je pronájem nemovitého majetku města 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude úprava  předmětu výpůjčky uvedeného 
v odst. I. čl. l, a to tím způsobem, že město přebírá od MÚSS v objektu Rybniční 1283 
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prostory o celkové výměře  154,97 m2, v objektu Jezerní 1281 prostory o celkové 
výměře 98,30 m2, to vše dle níže uvedené tabulky: 

 Rybniční 1283 - m2  Jezerní 1281 - m2 Celkem - m2 

Původně užíváno: 476,63  297,25 769,11 

Vráceno městu: 154,97  98,30 253,27 

Předáno ředitelství: 0  127,79 127,79 

Nový stav: 321,66  71,16 388,05 

II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
32) Žádost MÚSS Strakonice o zúžení předmětu výpůjčky dle smlouvy o 
výpůjčce nemovitého majetku č. 2012-445 ze dne 21.12.2012 o pozemky 
vypůjčené MÚSS 
Usnesení č. 501/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Neschvaluje  
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku č. 2012-445 uzavřené  
dne 21.12.2012 mezi městem Strakonice a příspěvkovou organizací Městský ústav 
sociálních služeb Strakonice, jehož předmětem by bylo zúžení předmětu výpůjčky o 
pozemky přiléhající k budově Rybniční 1283, Strakonice, které má MÚSS ve výpůjčce. 
I. Trvá   
na ponechání všech pozemků, svěřených do výpůjčky org. MÚSS, v předmětu výpůjčky 
dle smlouvy č. 2012-445 uzavřené s městem, a na zajišťování obvyklé údržby pozemků 
včetně příslušenství příspěvkovou organizací MÚSS v souladu s uzavřenou smlouvou o 
výpůjčce, stejným způsobem jako doposud. 
 

33) Žádost MÚSS Strakonice o převzetí prostorů klubovny Klubu seniorů vč. 
souvisejících prostorů v objektu Ellerova 160, Strakonice, městem 
Strakonice 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

34) Uplatnění inflačního koeficientu u nájemného z pronajatých NP a  
pozemků  v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 502/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
neuplatnění inflačního koeficientu při stanovení výše nájemného pro rok 2023, a to u 
všech nájemců nebytových prostorů a pozemků v majetku města Strakonice, u kterých 
by bylo možno inflační koeficient uplatnit. 
 

  



Stránka 23 (celkem 53) 
 

35) Žádost spolku Sunshine Cabaret  z. s., se sídlem Švandy dudáka 737, 
Strakonice, o pronájem  prostorů v objektu Na Ostrově 1415, Strakonice 

Usnesení č. 503/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje   
vyhlášení záměru na pronájem místnosti bývalé trafostanice o výměře cca 28 m2 
v přízemí  objektu Na Ostrově 1415 ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 389/2  v k. 
ú. Strakonice. 

 

36) Uzavření kupní smlouvy na odkoupení movitého majetku – vozidla 
užívaného Hasiči Strakonice, Sokolovská   
Usnesení č. 504/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje   
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX,  jejímž předmětem 
bude odkoupení automobilu AVIA DV-12 A 31 – poř. cena 174.934 Kč,  SPZ: ST 58-01, 
r. poř. 2005, datum prvního uvedení do provozu r. 1989 (dosavadní uživatel Hasiči 
Strakonice, Sokolovská 38), za kupní cenu 11.000 Kč, ve smlouvě bude zapracován 
závazek kupujícího uhradit veškeré náklady spojené s převodem vozidla a přihlášením 
vozidla (např. poplatek za převod a přihlášení vozidla atd.). 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

37) Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 
1 – žádost o  prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
Usnesení č. 505/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a 
úhradě služeb spojených s jejich užíváním č. 08-308 uzavřené dne 25.07.2008 mezi 
městem Strakonice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 
07 Praha  1, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu u výše uvedené smlouvy, 
sjednané na dobu určitou do 25.07.2023, o dalších 7 let, tedy do 25.07.2030. 

 

38) Žaloba ve věci úpravy sousedního pozemku 
Usnesení č. 506/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Ukládá 
majetkovému odboru zajistit vymáhání náhrady nákladů řízení před soudy ve výši 
10.200 Kč dle Rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 19 Co 1478/2021 
ze dne 24.3.2022.  
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39) Žádost o výpůjčku pozemku  
Usnesení č. 507/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a paní XX, jejímž předmětem 
bude užívání části pozemku parcelní číslo v katastrálním území Strakonice o výměře 
cca 100 m2, a to za účelem zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční 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 i započatý den, 
v němž je tato povinnost porušena.  
II. Pověřuje   
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

40) Žádost o pronájem části pozemku  
Usnesení č. 508/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude pronájem části pozemku parcelní číslo o výměře cca 24 m2 v  katastrální území 
Strakonice, za účelem zásobování prodejny a parkování kol zákazníků přilehlého 
nebytového prostoru - fitness centrum, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou, smlouvu lze ukončit rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. Cena nájmu 
činí celkem 1.500  Kč ročně + aktuální sazba DPH.   
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu, využívat předmět nájmu pouze pro sjednaný účel, nepronajmout 
předmět nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetí osobě, 
udržovat předmět nájmu jakož i jeho bezprostřední okolí (včetně zimní údržby) 
v řádném stavu a dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
do pořádku), zcela vyklidit předmět nájmu při ukončení nájemního poměru a zcela 
vyklizený předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu v jakém ho nájemce převzal, 
pokud nevyklidí nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního 
poměru, dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu 
vyklidit sám, a to na náklady nájemce, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý 
započatý den, v němž je tato povinnost porušena. Všechny smluvní pokuty sjednané 
dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
úhradě. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co 
do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  
Smluvní strany jsou dále povinny vzájemně se informovat o změně své adresy uvedené 
ve smlouvě. Nebude-li takováto (i opakovaná) změna neprodleně písemně oznámena 
druhé smluvní straně, budou veškeré písemnosti související se smluvním vztahem 
doručovány na původní adresu uvedenou ve smlouvě, popř. na jinou naposledy 
uvedenou adresu. V případě, že bude i druhý pokus o doručení na poslední známou 
adresu bezvýsledný, má se za to, že bylo doručeno třetího dne následujícího po vrácení 
zásilky jako nedoručitelné zpět odesílateli.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
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41) Žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 509/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude pronájem části pozemku parcelní číslo o výměře cca 100 m2 v  katastrální území 
Nové Strakonice, za účelem užívání v souvislosti s bytovou jednotkou v Bažantnici, a 
to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, smlouvu lze ukončit rovněž 
vzájemnou dohodou smluvních stran. Cena nájmu činí celkem 3.000 Kč ročně.   
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu, využívat předmět nájmu pouze pro sjednaný účel, nepronajmout 
předmět nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetí osobě, 
udržovat předmět nájmu jakož i jeho bezprostřední okolí (včetně zimní údržby) 
v řádném stavu a dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
do pořádku), zcela vyklidit předmět nájmu při ukončení nájemního poměru a zcela 
vyklizený předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu v jakém ho nájemce převzal, 
pokud nevyklidí nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního 
poměru, dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu 
vyklidit sám, a to na náklady nájemce, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý 
započatý den, v němž je tato povinnost porušena. Všechny smluvní pokuty sjednané 
dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
úhradě. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co 
do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  
Smluvní strany jsou dále povinny vzájemně se informovat o změně své adresy uvedené 
ve smlouvě. Nebude-li takováto (i opakovaná) změna neprodleně písemně oznámena 
druhé smluvní straně, budou veškeré písemnosti související se smluvním vztahem 
doručovány na původní adresu uvedenou ve smlouvě, popř. na jinou naposledy 
uvedenou adresu. V případě, že bude i druhý pokus o doručení na poslední známou 
adresu bezvýsledný, má se za to, že bylo doručeno třetího dne následujícího po vrácení 
zásilky jako nedoručitelné zpět odesílateli.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

42) Žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 510/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, jejímž předmětem bude 
pronájem části pozemku parcelní číslo o výměře cca 50 m2 v  katastrální území Nové 
Strakonice, za účelem užívání v souvislosti s bytovou jednotkou v Bažantnici, a to na 
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, smlouvu lze ukončit rovněž vzájemnou 
dohodou smluvních stran. Cena nájmu činí celkem 1.500 Kč ročně.   
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu, využívat předmět nájmu pouze pro sjednaný účel, nepronajmout 
předmět nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetí osobě, 
udržovat předmět nájmu jakož i jeho bezprostřední okolí (včetně zimní údržby) 
v řádném stavu a dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
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do pořádku), zcela vyklidit předmět nájmu při ukončení nájemního poměru a zcela 
vyklizený předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu v jakém ho nájemce převzal, 
pokud nevyklidí nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního 
poměru, dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu 
vyklidit sám, a to na náklady nájemce, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý 
započatý den, v němž je tato povinnost porušena. Všechny smluvní pokuty sjednané 
dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
úhradě. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co 
do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  
Smluvní strany jsou dále povinny vzájemně se informovat o změně své adresy uvedené 
ve smlouvě. Nebude-li takováto (i opakovaná) změna neprodleně písemně oznámena 
druhé smluvní straně, budou veškeré písemnosti související se smluvním vztahem 
doručovány na původní adresu uvedenou ve smlouvě, popř. na jinou naposledy 
uvedenou adresu. V případě, že bude i druhý pokus o doručení na poslední známou 
adresu bezvýsledný, má se za to, že bylo doručeno třetího dne následujícího po vrácení 
zásilky jako nedoručitelné zpět odesílateli.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

43) Žádost  o pronájem pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 511/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a paní XX, jejímž předmětem bude 
pronájem části pozemku parcelní číslo o výměře cca 50 m2 v  katastrální území Nové 
Strakonice, za účelem užívání v souvislosti s bytovou jednotkou v Bažantnici, a to na 
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, smlouvu lze ukončit rovněž vzájemnou 
dohodou smluvních stran. Cena nájmu činí celkem 1.500 Kč ročně.   
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu, využívat předmět nájmu pouze pro sjednaný účel, nepronajmout 
předmět nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetí osobě, 
udržovat předmět nájmu jakož i jeho bezprostřední okolí (včetně zimní údržby) 
v řádném stavu a dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
do pořádku), zcela vyklidit předmět nájmu při ukončení nájemního poměru a zcela 
vyklizený předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu v jakém ho nájemce převzal, 
pokud nevyklidí nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního 
poměru, dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu 
vyklidit sám, a to na náklady nájemce, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý 
započatý den, v němž je tato povinnost porušena. Všechny smluvní pokuty sjednané 
dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
úhradě. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co 
do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  
Smluvní strany jsou dále povinny vzájemně se informovat o změně své adresy uvedené 
ve smlouvě. Nebude-li takováto (i opakovaná) změna neprodleně písemně oznámena 
druhé smluvní straně, budou veškeré písemnosti související se smluvním vztahem 
doručovány na původní adresu uvedenou ve smlouvě, popř. na jinou naposledy 
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uvedenou adresu. V případě, že bude i druhý pokus o doručení na poslední známou 
adresu bezvýsledný, má se za to, že bylo doručeno třetího dne následujícího po vrácení 
zásilky jako nedoručitelné zpět odesílateli.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 

44) Žádost o prodej, pronájem pozemku  
Usnesení č. 512/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a manželi XX, jejímž předmětem 
bude pronájem části pozemku parcelní číslo a části pozemku parcelní číslo o celkové 
výměře cca 40 m2, vše v katastrálním území Dražejov u Strakonic, za účelem 
příležitostného umístění dříví, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, 
smlouvu lze ukončit rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. Cena nájmu činí 
celkem 1.200 Kč ročně.   
Výše pokut stanovených v předmětné smlouvě, týkající se se všech závazků nájemce 
k předmětu nájmu, využívat předmět nájmu pouze pro sjednaný účel, nepronajmout 
předmět nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetí osobě, 
udržovat předmět nájmu jakož i jeho bezprostřední okolí (včetně zimní údržby) 
v řádném stavu a dále je povinen odstranit následky tohoto porušení (uvést pozemek 
do pořádku), zcela vyklidit předmět nájmu při ukončení nájemního poměru a zcela 
vyklizený předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu v jakém ho nájemce převzal, 
pokud nevyklidí nájemce předmět nájmu nejpozději ke dni ukončení nájemního 
poměru, dohodly se smluvní strany, že je pronajímatel oprávněn předmět nájmu 
vyklidit sám, a to na náklady nájemce, jsou stanoveny na výši 10.000 Kč za každý 
započatý den, v němž je tato povinnost porušena. Všechny smluvní pokuty sjednané 
dle této smlouvy jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
úhradě. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co 
do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  
Smluvní strany jsou dále povinny vzájemně se informovat o změně své adresy uvedené 
ve smlouvě. Nebude-li takováto (i opakovaná) změna neprodleně písemně oznámena 
druhé smluvní straně, budou veškeré písemnosti související se smluvním vztahem 
doručovány na původní adresu uvedenou ve smlouvě, popř. na jinou naposledy 
uvedenou adresu. V případě, že bude i druhý pokus o doručení na poslední známou 
adresu bezvýsledný, má se za to, že bylo doručeno třetího dne následujícího po vrácení 
zásilky jako nedoručitelné zpět odesílateli.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

45) Uzavření kupní smlouvy na prodej movitého majetku  

Usnesení č. 513/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem bude 
prodej 9 ks nástěnných věšáků – 5 ks za kupní cenu á 1.003 Kč,  4 ks za kupní cenu á 



Stránka 28 (celkem 53) 
 

600 Kč, r. poř. 2020, jedná se o majetek pořízený do restaurace „Čezeta“ Mírová 831, 
Strakonice, který není v restauraci využívaný.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

46) Žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č. 514/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo v katastrálním území 
Strakonice o výměře cca 20 m2 za účelem umístění plechové garáže. 

 

47) Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou  
Usnesení č. 515/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
ukončení smlouvy o výpůjčce číslo 2019-00037 ze dne 30. ledna 2019 dohodou, a to 
k 28. únoru 2023. Smlouva o výpůjčce je uzavřená mezi městem Strakonice a panem 
XX, a týká se výpůjčky části parcely číslo, dle geometrického plánu pozemek parcelní 
číslo o výměře 28 m2 v katastrálním území Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné dohody.  
 

48) Žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

49) Žádost o výpůjčku pozemku – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 
 

50) Žádost o souhlas s umístěním optické sítě do budov v majetku města 
Strakonice. 
Žadatel: STARNET, s. r. o., Žižkova tř. 226/3, České Budějovice 6, 370 01 
České Budějovice 
Usnesení č. 516/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
umístění optické sítě ve vlastnictví společnosti STARNET, s. r. o., Žižkova tř. 226/3, 
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice do budov v majetku města Strakonice 
Stavbařů 204, 205 a 206, 386 01 Strakonice. 
Umístění předmětné optické sítě bude realizováno společně a ve stejném termínu 
s umístěním optické sítě ve vlastnictví společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., Praha 
4, Tomíčkova 2144/1, 149 00 (usnesení č. 3471/2022 ze dne 05.10.2022). 
Město Strakonice není povinno odebírat jakékoli nabízené služby spojené s umístěním 
optické sítě. Tato investice bude kompletně provedena na náklady žadatele. Pokud 
žadatel způsobí svou činností na nemovitostech v majetku města škodu, tuto škodu 
napraví, a to tak, že nemovitost uvede vždy do původního stavu a pokud to nebude 
možné, tak bude město Strakonice v plné výši finančně odškodněno. 
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Technické provedení umístění optických kabelů, jakožto jakékoliv úpravy na 
nemovitosti, budou vždy podléhat předchozímu souhlasu města Strakonice. 

II. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasů s umístěním optické sítě 
v předmětných budovách. 

 

51) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Teplovodní přípojka 
pro prodejnu ASKO a příprava k teplofikaci lokality Podskalí Strakonice“  
Žadatel: Teplárna Strakonice, a. s.,  Komenského 59, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 517/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností Teplárna Strakonice, a. 
s., Komenského 59, 386 01 Strakonice, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít 
smlouvu o věcném břemeni pro uložení zařízení rozvodu tepelné energie - Teplovodní 
přípojka pro prodejnu ASKO a příprava k teplofikaci do pozemku v majetku města 
Strakonice p. č. 275/2 v k. ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou stavby 
„Teplovodní přípojka pro prodejnu ASKO a příprava k teplofikaci lokality Podskalí 
Strakonice“ za částku 10.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba 
DPH. 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění zařízení 
rozvodu tepelné energie - Teplovodní přípojka pro prodejnu ASKO a příprava k 
teplofikaci na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem 
bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat rozvod tepelné 
energie na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí 
oprávněné provádět na rozvodu tepelné energie úpravy za účelem jeho obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění.  
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zařízením rozvodu tepelné 
energie bude vymezen geometrickým plánem, jenž bude nedílnou součástí smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
Město Strakonice současně touto smlouvou dává souhlas s vydáním příslušného 
správního povolení na stavbu. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého 
situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy) jenž je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
Definitivní úprava povrchů bude provedena následovně: 

- Při výkopu v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o 
zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Strakonice. Zatravněná 
plocha bude po skončení prací oseta travinou. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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52) Žádosti o souhlas města Strakonice s realizací zahradního skladu 

- z titulu vlastníka sousedního pozemku 

- udělení výjimky z odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 518/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
realizaci zahradního skladu na pozemku v k. ú. Strakonice, z titulu vlastníka sousedního 
pozemku v k. ú. Strakonice.  

II. Schvaluje  
výjimku z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území v případě umístění zahradního skladu na pozemku v 
k. ú. Strakonice. Předmětná stavba je umístěna 1,55 m od hranice pozemku v k. ú. 
Strakonice, který je ve vlastnictví města Strakonice. Tyto souhlasy nenahrazují souhlas 
stavebního úřadu ani architekta města.  

 

53) Žádost o možnost zbourání pevného květináče v prostoru OC Hvězda 
Usnesení č. 519/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
odstranění pevného květináče v prostoru OC Hvězda na pozemku p. č. 591/6 v k. ú. 
Strakonice na náklady žadatele. Současná zeleň (bobkovišeň) bude, co nejšetrněji 
přesazena a bude zajištěno ujmutí keřů odbornou firmou na náklady žadatele. Nové 
místo pro přesazení zeleně (Rennerovy sady), bude upřesněno v době realizace 
orgánem ochrany přírody. Úprava keřů před výlohami a následná dosadba do předem 
připraveného záhonu vzniklého na místě bývalého květináče bude zajištěna 
zaměstnanci Městského zahradnictví Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlasy 
příslušných správních úřadů. 
 

54) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Teplovod 
Strakonice - Velké náměstí a umístění výměníkové stanice v suterénu 
objektu č. p. 47“  
Žadatel: Teplárna Strakonice, a. s.,  Komenského 59, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 520/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností Teplárna Strakonice, a. 
s., Komenského 59, 386 01 Strakonice, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít 
smlouvu o věcném břemeni pro uložení zařízení rozvodu tepelné energie - teplovod a 
výměníková stanice do pozemků v majetku města Strakonice p. č. 1320/3, 1267/3, 
1320/5, 1267/2, p. č. st. 144/1, p. č. st. 146/1, vše v k. ú. Strakonice v souvislosti 
s projektovou přípravou stavby „Teplovod Strakonice - Velké náměstí a umístění 
výměníkové stanice v suterénu objektu č. p. 47“, dle sazebníku, tj. za částku 11.100 Kč 
bez DPH. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění zařízení 
rozvodu tepelné energie - teplovod a výměníková stanice na Zatížené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat rozvod tepelné energie na Zatížené nemovitosti. 
Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na rozvodu 
tepelné energie úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění.  
Rozsah zatížení pozemku v majetku města Strakonice zařízením rozvodu tepelné 
energie 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: 

- tato stavba bude provedena během realizace investiční akce města Strakonice 
s názvem „Rekonstrukce západní části Velkého náměstí“ 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

55) Mateřská školka Stavbařů č. p. 213 
Usnesení č. 521/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s rekonstrukcí prostorů, které v současné  době užívá Sdružení zdravotně postižených 
v ČR v objektu  Stavbařů  čp. 213 na pozemku p.č. st. 854 v k. ú. Nové Strakonice na 
mateřskou školku.   

 

56) Úprava plochy před domem Bavorova č. p. 990, Strakonice   
Usnesení č. 522/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování projektové dokumentace na provedení 
chodníku pro pěší na pozemcích p. č. 217/2 v k. ú. Strakonice a následně po získání 
stavebního povolení zajistit realizaci chodníku. 

 

57) Úprava pozemků v majetku města Strakonice u bytového domu Mírová 
č. p. 857, 858 a 859, Strakonice  
Usnesení č. 523/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků p. č. 385/3 a 1272/18 v k. ú. Strakonice.  
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58) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice 
I, ul. V Ráji a Blatenská“ 
Usnesení č. 524/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na dodávku a související stavební práce na realizaci veřejné 
zakázky „Rekonstrukce opěrné zdi  Strakonice I, ul. V Ráji  a Blatenská“ ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, a 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 
12. STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČ: 60838744 
13. XX 
14. PV STAV eu s. r. o., Menšíkova 1155, Prachatice 383 01, IČO: 26070464 
15. POTENEC s. r. o., Oldřichov 6 - Dobev, 397 01 Písek, IČO: 28154801 
 
Dále bude výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu vyvěšena na www.stránkách 
města Strakonice v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 
města Strakonice s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání 
nabídky. 

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

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
„Rekonstrukce opěrné zdi  Strakonice I, ul. V Ráji  a Blatenská“. Předpokládané termíny 
realizace: zahájení realizace: 4/2023, dokončení díla: 7/2023.  

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 



Stránka 33 (celkem 53) 
 

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. 
 

59) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup 
dřevní hmoty z lesů města Strakonice v období březen – duben 2023 
Usnesení č. 525/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
vyhodnocení poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
v období březen – duben 2023. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou 1. písecká lesní a dřevařská, a.s., Brloh 12, 
397 01 Písek, IČ:  25198611, za cenu 2.247.000,00 Kč bez DPH, termín plnění 
v průběhu měsíce březen – duben 2023.  

II. Schvaluje 
uzavření smlouvy s firmou 1. písecká lesní a dřevařská, a.s., Brloh 12, 397 01 Písek, 
IČ:  25198611, za cenu 2.247.000,00 Kč bez DPH, termín plnění v průběhu měsíce 
březen – duben 2023. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 

60) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava dvou venkovních bazénů: 
Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v 
sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice“ 
Usnesení č. 526/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci „Oprava dvou venkovních bazénů: 
Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu 
Na Křemelce, Strakonice“ v zadávacím řízení dle Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice, a zaslat výzvu k podání nabídky těmto 
dodavatelům: 

1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 472 39 743 

2. SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 450 23 786 

3. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ:43841252 

4. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, 386 01 

Strakonice, IČ:45023522 

5. JV BAU eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČ: 04734262 

6. D.B.M. izolace s.r.o., Hodoňovice 255, 739 01 Baška, IČ: 29457416 

7. XX 
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8. AQUATECHNIK Moravia, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 Nové 

Město, IČ:02688379 

9. TVI spol. s r.o., Zdeňka Lhoty 480, 252 28 Černošice, IČ: 48951790 

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

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

III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 
„Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu 
dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice“. Předpokládaný 
termín zahájení realizace veřejné zakázky: 15.03.2023 
Termín realizace: 2,5 měsíce (termín dokončení: cca do 31.05.2023) 

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

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

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

1. náhradník Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 
2. náhradník Jaroslav Horejš 
3. náhradník XX, asistent ředitele STARZ 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Petr Zdeněk 

Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů nebo 
jejich náhradníků. Ve věcech, o nichž je přípustné hlasovat, rozhoduje komise většinou 
hlasů přítomných členů. 

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

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

61) Zápis z jednání komise pro energetiku a obnovitelné zdroje energie 
Usnesení č. 527/2023 (9/1) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
zápisy z jednání komise pro energetiku a obnovitelné zdroje energie z 11/2022, 
12/2022 a 2/2023. 
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1) Denia Czech s. r. o., Palackého náměstí 113, Strakonice - žádost o prodej 
pozemku  
Usnesení č. 528/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
revokovat částečně usnesení ZM číslo 218/ZM/2020 bod  III a IV ze dne 16. září 
2020. 
II. Doporučuje ZM 
schválit prodej části pozemku parcelní číslo 147/1, dle geometrického plánu se jedná 
o pozemek parcelní číslo 147/23, vše v katastrálním území Strakonice o výměře 7 m2.  
Kupní smlouva bude uzavřena se společností Denia Czech s.r.o., Strakonice I, 
Palackého náměstí 113, IČ 26028301, DIČ CZ26028301, zastoupená panem XX, za 
kupní cenu 1.350 Kč za 1 m2 + aktuální sazba DPH. Dále bude kupující hradit náklady 
vzniklé s převodem vlastnického práva k předmětu koupě.  
III. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

2) Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – nabídka podílu 
na pozemku p. č. st. 41/1 v katastrálním území Modlešovice 
Usnesení č. 529/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 

neschválit výkup spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku p. č. st. 41/1 
o výměře 443 m2 v katastrálním území Modlešovice od České Republiky – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2. 

 

3) Pozemek u domu v ulici Bezděkovská 
Usnesení č. 530/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 

schválit uznání vlastnického práva pana XX, k části pozemku parcelní číslo o výměře 
cca 83 m2 v kat. území Nové Strakonice. Část pozemku parcelní číslo v kat. území Nové 
Strakonice je připlocena do zahrady parc. č. u rodinného domu v části obce Strakonice 
II ve vlastnictví pana XX a je v dobré víře užívána vlastníkem této zahrady a domu, 
příp. jeho právními předchůdci, po dobu minimálně 10 let (splněna je i doba 20 let pro 
mimořádné vydržení). Jedná se tak o držbu oprávněnou. Náklady na geometrický plán, 
který zaměří zaplocenou část pozemku v kat. území Nové Strakonice a správní poplatek 
za vklad práva do katastru hradí pan XX. Pokud by katastrální úřad pro zápis práva 
požadoval formu notářského zápisu, tak bude pan XX hradit i tyto náklady.  
II. Doporučuje ZM  

pověřuje starostu uzavřením a podpisem příslušného souhlasného prohlášení o 
vydržení.  
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4) Žádost o prodej pozemku u ZŠ Dukelská pro trafostanici 
Usnesení č. 531/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  

schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice jako prodávajícím a 
společností EG.D, a. s., IČ 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Brno, jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc. č. 628/125 o cca výměře 25 
m2 v kat. území Nové Strakonice, za účelem výstavby trafostanice. 
Kupní cena je stanovena ve výši 800 Kč za m2, její celková výše bude upřesněna po 
zaměření geometrickým plánem. Náklady na zaměření předmětné části pozemku a 
správní poplatek za vklad vlastnického práva bude hradit kupující. 
V kupní smlouvě bude dále zřízeno předkupního právo jako právo věcné pro případ 
jakéhokoli zcizení převáděného pozemku a závazek kupujícího, že přednostně nabídne 
převáděný pozemek k odkupu městu Strakonice i v případě přemístění dané 
trafostanice nebo v případě, že trafostanice přestane být užívána ke svému účelu, a to 
za kupní cenu, za kterou tento pozemek do svého vlastnictví získal  
(800 Kč za m2) nebo za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, pokud bude 
takto stanovená cena nižší.   
 

5) Prodej pozemků v lokalitě pod kulturním domem – připomínky k návrhu 
smlouvy  
Žadatel: ROKLAN development s.r.o., IČ 107 27 591, se sídlem čp. 26, 383 
01 Zábrdí 
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

6) Pozemek parc. č. 1116/2 v kat. území Strakonice 
Usnesení č. 532/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  

nepodávat žádost pro získání pozemku parc. č. 1116/2 v kat. území Strakonice do 
vlastnictví města Strakonice, a to z důvodu, že dle sdělení vlastníka pozemku ČR - 
Státního pozemkového úřadu je možná pouze směna za podmínek, které jsou pro 
město v současné době nevýhodné. 

 

7) Žádost o bezúplatný převod částí pozemku p. č. 6/3 v kat. území 
Modlešovice  
Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

8) Oblouková sportovní hala v ulici Máchova  
Usnesení č. 533/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací mezi TJ ČZ 
Strakonice, spolek, IČ 00475921, se sídlem Máchova 108, Strakonice I, 386 01, jako 
stranou darující (dále i jen TJ ČZ) a městem Strakonice,  jako stranou obdarovanou, 
jejímž předmětem bude závazek převést pozemek parc. č. st. 4115, jehož součástí je 
stavba obloukové sportovní haly, vše v kat. území Strakonice, do konce roku 2023 
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s tím, že pokud TJ ČZ získá dotaci, o kterou již má požádáno, tak se termín převodu 
posune s ohledem na udržitelnost projektu, a to nejpozději do 6 měsíců od ukončení 
udržitelnosti projektu. V tomto případě se TJ ČZ zaváže zaslat výzvu k uzavření 
darovací smlouvy nejpozději do 2 měsíců od ukončení udržitelnosti projektu. Smlouva 
budoucí darovací zcela nahradí předcházející budoucí smlouvy (č. 06-408 a č. 04-198) 
týkající se převodu stavby sportovní haly a pozemku parc. č. st. 4115 v kat. území 
Strakonice. Případné další podmínky převodu budou schváleny radou města. 

 

9) Žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č. 534/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  

schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcelní číslo o výměře cca 23 m2 
v katastrálním území Střela. 
 
10) Prodej pozemků na Jezárkách pro výstavbu bytových domů – žádost  
o prodloužení termínů výstavby  
Žadatel: Znakon Reality s.r.o. IČ 047 47 445, se sídlem Sousedovice 44, 386 
01  
Usnesení č. 535/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit vyhlášení záměru na změnu smlouvy o smlouvě budoucí č. 2021-00265 
uzavřenou mezi městem Strakonice jako budoucím prodávajícím a společností Znakon 
Reality s.r.o., IČ 047 47 445, se sídlem č. p. 44, 386 01 Sousedovice, jako budoucím 
kupujícím, týkající se převodu vlastnického práva k pozemkům na Jezárkách, 
konkrétně pozemku p. č. 1371/122 o výměře 4.973 m2, pozemku p. č. 1371/124 o 
výměře 1.253 m2 a pozemku p. č. 1385/2 o výměře 564 m2, tak jak jsou vymezeny GP 
č. 3836-182556/2018, vše v kat. území Strakonice. Změna smlouvy bude spočívat 
v prodloužení termínů výstavby o další dva roky, tzn. zahájení výstavby nejpozději do 
7 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dokončení výstavby do 9 let od 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 

11) Nabídka na odkoupení nepoužívané administrativní budovy na p. č. st. 
2179/1 v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 536/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
neschválit koupi administrativní budovy s částí pozemku parc. č. st. 2179/1 a částí 
pozemku parc. č. 1588, přilehlá parkovací plocha, vše v kat. území Strakonice, neboť 
administrativní budova není z kapacitních důvodů a s ohledem na technický stav 
vhodná pro společné užívání složek integrovaného záchranného systému. Jedná se sice 
o strategické místo, ale využití budovy pro účely města není s ohledem na platný 
územní plán reálné.  
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12) Vyřazení a likvidace překážek z původního Skateparku Strakonice – 
žádosti o prodej, darování překážek 
Usnesení č. 537/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 

schválit vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 
Kč, jedná se o níže uvedené překážky z původního Skateparku  Strakonice pořízeného 
v roce 2003, nevyužitelného pro město Strakonice po vybudování nového „Skateparku 
Na Křemelce Strakonice“: 
 STARZ Strakonice: 
- Radius -  inv. č. 20/00-855 – poř. cena  22.377,10 Kč 
- Radius  -  inv. č. 10/00-10062 – poř. cena 40.491,80 Kč 
- Velký transfer - inv. č. 10/00-10063 – poř. cena 101.229,60 Kč  
- Transfer malý bang - inv. č. 10/00-10064 – poř. cena  65.000,10 Kč 
- Pyramida - inv. č. 10/00-10065 – poř. cena   86.311,60 Kč 
- Fun box - inv. č. 10/00-10066 – poř. cena   65.000,10 Kč 
- Radiusový transfer – inv. č. 20/00-846 – poř. cena  35.164   Kč  
- Schody - inv. č. 20/00-849 – poř. cena   28.770,50 Kč 
- Fun box - inv. č. 20/00-850 – poř. cena  34.098,40 Kč 
- Radius - inv. č. 20/00-852 – poř. cena   34.098,40 Kč 
- Bang  - inv. č. 20/00-853 – poř. cena  28.770,50 Kč 
- Bang - inv. č. 20/00-854  – poř. cena  34.098,40 Kč 
- Transferový bang – inv. č. 10/00-10061 – poř. cena 86.311,60 Kč. 
 

13) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 

Usnesení č. 538/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit vyřazení níže uvedeného majetku města, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000 Kč: 
Městské kulturní středisko Strakonice: 
- pracovní stůl s dřezem – poř. cena 23.131 Kč, r. poř. 2002 
- prosklená chladící skříň – vinná – poř. cena 34.953 Kč, r. poř. je 2002 
STARZ Strakonice: 
- mobilní buňka – 3 ks poř. cena á 55.970 Kč, inv. č. 23/0-570, 572, 575, r. pořízení 
1989. 
 

14)  Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 
Usnesení č. 539/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit vyřazení níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000 
Kč: 
město Strakonice – majetkový odbor org. 213: 

- velkoobjemový kontejner – inv. č. 22/70-1, poř. cena 67.000 Kč, r. poř. 2007 
- žába na pružině – AR/024 – inv. č. 28/00-20, poř. cena 29.546,77 Kč, r. poř. 2007 
- šnek na pružině – AR/025 – inv. č. 28/00-21,  poř. cena 29.546,77 Kč, r. poř. 2007 
- Horse 010443 – inv. č. 28/00-106, poř. cena 30.797 Kč, r. poř. 2007. 
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15) Žádost o příspěvek na vybudování komunikace 
Usnesení č. 540/2023 (9/1a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
schválit v souvislosti s novostavbou komunikace z asfaltového recyklátu na pozemcích, 
vše v k. ú. Dražejov u Strakonic uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a panem XX, s předmětem koupě komunikace dle 
projektové dokumentace „Komunikace Starý Dražejov, Strakonice“. Kupní cena je 
stanovena ve výši 25% celkových vynaložených finančních nákladů na realizaci 
předmětné stavby stanovených oceněným rozpočtem stavby, tzn. 310.583 Kč včetně 
DPH. 
II. Doporučuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

1) Žádost  o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 541/2023 (9/1b) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky  
v domě, ul. Leknínová, Strakonice, o velikosti 4+1 a výměře 100,19 m2, s paní XX a 
panem XX, a to ke dni 31.05.2023. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

2) Žádost o novou smlouvu o nájmu bytu a o splátkový kalendář dlužné 
částky za nájem bytu 
Usnesení č. 542/2023 (9/1b) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, Bažantnice, Strakonice o 
velikosti 2+kk a výměře 63,51 m2, s paní XX. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
1 měsíce s možností prodloužení vždy o další 1 měsíc formou dodatku k  NS, při plnění 
podmínek vyplývajících z nájmu. Součástí nájemní smlouvy bude ustanovení, že 
nájemce uhradí nájemné za bezesmluvní užívání předmětné bytové jednotky za období 
od 01.02.2023 do 28.02.2023. 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   6.351 Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka. 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, která činí 19.053 Kč. Kauce musí být složena před uzavřením 
nájemní smlouvy na účet vedený městem Strakonice, č. ú. 111471921/0300, v. s. 
0037200201, spravovaný TS Strakonice, s.r.o. 
Součástí nájemní smlouvy dále bude ustanovení, že nájemce po dohodě s 
pronajímatelem uznává dluh, který ke dni 31.01.2023 činí 30.991 Kč. Jedná se o dluh 
na nájemném a službách spojených s užíváním bytu za část měsíce prosinec 2022 a za 
měsíc leden (20.019 Kč) a dluh za výměnu a seřízení vchodových dveří v bytě v domě, 
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ul. Zvolenská, Strakonice, jehož byla paní XX nájemcem (10.972 Kč). Nájemce se 
zavazuje tento dluh uhradit v pravidelných splátkách v minimální částce 2.000 Kč 
měsíčně, splatných vždy do 25. dne v měsíci, počínaje měsícem následujícím po 
uzavření této smlouvy, pod ztrátou výhody splátek. Nedodržení tohoto splátkového 
kalendáře bude považováno za porušení této smlouvy o nájmu bytu s právem 
pronajímatele odmítnout prodloužení nájemní smlouvy.  

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč 

Usnesení č. 543/2023 (9/1b) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit vyřazení níže uvedeného majetku města, jehož pořizovací cena je vyšší než 
20.000 Kč: 
Městský úřad Strakonice: 
Jedná se o majetek uvedený v příloze materiálu  k projednání v RM dne 22.02.2023  č. 
09/01b majetkové záležitosti, konkrétně o elektronická zařízení z MÚ,  která jsou dle 
posouzení informatiků MÚ nefunkční nebo morálně zastaralá.  
Mateřská škola Školní Strakonice, Školní 80: 
- myčka nádobí – poř. cena 55.020 Kč, r. poř. 2004. 
Mateřská škola Spojařů Strakonice, Spojařů 1260: 
- myčka nádobí – 2 ks poř. cena á 39.950 Kč, r. poř. 2003, dle doložených posudků se 
u myček opakují poruchy čerpadel a elektroniky, náklady na opravu myček přesahují 
užitnou hodnotu strojů, v posudku doporučení myčky vyřadit.  
 

4) Jihočeský kraj prostřednictvím organizace Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 
České Budějovice – zřízení věcného břemene – akce „Strakonice – 
Radomyšlská – prodloužení VO“  
Usnesení č. 544/2023 (9/1b) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a následně 
po realizaci stavby „Strakonice – Radomyšlská – prodloužení VO“ a po vyhotovení 
geometrického plánu uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami, 
a to Jihočeským krajem, prostřednictvím organizace Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje, IČ: 70971641 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice a městem 
Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jejímž 
předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění 
veřejného osvětlení, právu přístupu k němu a právu jeho opravy a údržby na částech 
pozemků p. č. 1281/2 a p. č. 1281/4, vše v katastrálním území Strakonice (dle 
geometrického plánu), s nimiž má právo hospodařit Správa a údržba silnic Jihočeského 
kraje, a to v souvislosti se stavbou „Strakonice – Radomyšlská – prodloužení VO“.  
Právo služebnosti bude pro město Strakonice zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou.  
Město Strakonice zajistí na své náklady geometrický plán a bude hradit i ostatní náklady 
spojené se zřízením služebnosti, např. poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.  
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Smlouvu o zřízení služebnosti smluvní strany uzavřou nejpozději do 90 dnů od předání 
stavby, případně od vydání kolaudačního souhlasu. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 

 

5) ŘSD ČR - Společné zadávací řízení na základě Smlouvy o spolupráci č. 
2023-00008 za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/4 Strakonice 
– Volyňská“ 
Usnesení č. 545/2023 (9/1b) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci stavby „I/4 Strakonice – 
Volyňská“ zpracovanou v rámci společného zadávacího řízení na základě uzavřené 
Smlouvy o spolupráci č. 2023-00008 za účelem realizace veřejně prospěšné stavby 
mezi městem Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou České Budějovice, 
IČ: 65993390, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice. Základním hodnotícím 
kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (90% 
nabídková cena stavby v Kč bez DPH, 10% délka záruční doby v měsících). 

II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek za město Strakonice ve složení: 
1.         člen:  Jaroslav Horejš, místostarosta  
náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek za město Strakonice ve složení: 
1. náhradník:  Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru. 

 

6) Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci: „Základní škola Dukelská, 
Strakonice, 0. a 1. etapa přestavby“ -  dodatek č. 1 
Usnesení č. 546/2023 (9/1b) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022-00455 mezi městem Strakonice a 
zhotovitelem projektové dokumentace – společností: FACT s.r.o., Podolská 401/50, 
147 00 Praha 4, IČ: 26187094 na akci: „Základní škola Dukelská, Strakonice, 0. a 1. 
etapa přestavby“, přičemž předmětem dodatku č. 1 bude následující:  
- navýšení ceny díla s ohledem na zpracování následujících projektových dokumentací: 
1. Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 0. Etapa – Výměníková stanice 
  koordinace a zapracování technologického projektu Teplárny Strakonice a.s., 
stavební řešení technologického objektu výměníkové stanice vč. PBŘ, nových 
přípojek elektro, vodovodu, kanalizace, stavebně konstrukční řešení 

2. Dokumentace pro územní řízení 0. Etapa 
- EGD elektro 

   přemístění trafostanice 
   přeložky VN a NN sítí 
- EGD plyn 

   přeložka plynovodu 
- Veřejné osvětlení 

   přeložka trasy a napájení 
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- Teplárna Strakonice 
 koordinace projektu přeložek teplovodu a parovodu 

o částku 285.000,00 bez DPH. Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo: 
3.850.000,00 Kč bez DPH, konečná celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1: 
4.135.000,00 Kč bez DPH. Termín pro zpracování PD dle dodatku č. 1: do 30 dní od 
podpisu dodatku č. 1 

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

2. Odbor finanční 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtová opatření č. 6 – 10 
Usnesení č. 547/2023 (9/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
RO  č. 6  ve výši  52.804.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav 
sociálních služeb Strakonice na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023. 
Rozpočtová skladba příjmy 1230 – 0000 – 4122 ÚZ 505 
 výdaje 1230 – 43xx – 5336 ÚZ 505 

 
RO  č. 7  ve výši  5.292.000,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Městský ústav 
sociálních služeb Strakonice na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb 
v Jihočeském kraji VI – azylové domy“ pro rok 2023. 
Rozpočtová skladba příjmy 1230 – 0000 – 4122 ÚZ 521, 106 
 výdaje 1230 – 4374 – 5336 ÚZ 521, 106 

 
RO  č. 8  ve výši  41.170,00 Kč 
Průtoková neinvestiční účelová dotace pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
F.L.Čelakovského, Strakonice na realizaci projektu „My v tom Jihočechy nenecháme 
I“.  Hlavním cílem programu je podpora školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a 
mládeže, školního stravování a aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. 
handicapovaných dětí). 
Rozpočtová skladba příjmy 1320 – 0000 – 4122 ÚZ 480 
 výdaje 1320 – 4341 – 5336 ÚZ 480 

 

II. Doporučuje ZM schválit 
RO č. 9  ve výši  3.000.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování stavby „Zateplení Mateřské 
školy Stavbařů, č.p. 213, Strakonice“.  Na akci je v rozpočtu města schválena částka 
9.500.000 Kč, celkové výdaje činí 12.500.000 Kč. Projekt je podpořen dotací ze SFŽP 
ve výši 3.958.000 Kč, která bude na účet města připsána po závěrečném vyúčtování 
akce.  V rámci projektu dojde k celkovému zateplení objektu včetně výměny oken a 
dveří. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
Rozpočtová skladba výdaje 776 – 3111 – xxxx 
 financování 8115 
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RO č. 10  ve výši  7.500.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na opravy menších venkovních bazénů 
Na Křemelce. Jedná se o opravu bazénu pro děti Rumpál a dojezdového bazénu 
tobogánu, jejichž keramický obklad je v havarijním stavu. Součástí opravy je odbourání 
stávajícího obkladu, provedení reprofilace, opravy betonu dna a stěn bazénu a 
provedení nové hydroizolační a vrchní stěrky. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 753 – 3412 – xxxx 
 financování 8115 

 

 MŠ Spojařů Strakonice – použití IF (myčky – 2 ks) 
Usnesení č. 548/2023 (9/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
použití investičního fondu organizace MŠ Spojařů Strakonice ve výši 86.000,00  Kč na 
pořízení 2 ks myček skla a nádobí. Původní myčky z roku 2003 jsou v havarijním stavu, 
jejich opravy jsou již nerentabilní. 
 

 MŠ Školní Strakonice – použití IF (myčka) 
Usnesení č. 549/2023 (9/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
použití investičního fondu organizace MŠ Školní Strakonice ve výši 50.000,00  Kč na 
pořízení myčky nádobí. Původní myčka z roku 2004 je v havarijním stavu, její oprava 
je již nerentabilní. 
 

 STARZ Strakonice – zřizovací listina 
Usnesení č. 550/2023 (9/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních 
zařízení Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, Strakonice I, 386 01 Strakonice, 
IČ 00367915. 
 

 MěKS Strakonice – zřizovací listina 
Usnesení č. 551/2023 (9/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Strakonice, 
se sídlem Mírová 831, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ 00367869. 
 

 Šmidingerova knihovna Strakonice – zřizovací listina 
Usnesení č. 552/2023 (9/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Šmidingerova knihovna Strakonice, se 
sídlem Zámek 1, Strakonice II, 386 01 Strakonice, IČ 70884552. 
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 Kontrolní výbor – Zápis č. 1 ze dne 02.02.2023  
Usnesení č. 553/2023 (9/2) 
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
vzít na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1 ze dne 02.02.2023. 
 
3. Odbor školství 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Individuální dotace – Kanoistický klub Otava Strakonice z. s. 
Usnesení č. 554/2023 (9/3) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., 
Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice ve výši 50 000 Kč na dokončení úpravy slalomové 
dráhy před loděnicí klubu a osazení sloupků na branky.  

II. Schvaluje 
uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.   

III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy. 
 

 Dohoda o ukončení licenční smlouvy pro programový produkt – 
Evidence sociálních agend včetně dodatku č. 1. s. 

Usnesení č. 555/2023 (9/3) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje 
uzavření dohody o ukončení účinnosti Licenční smlouvu pro programový produkt - 
Evidence sociálních agend včetně dodatku č. 1 uzavřené mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČO: 00251810 a Yamaco Software s.r.o., 
Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, IČO: 03597504 ke dni 28. 2. 2023. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
 

 Směnná smlouva 
Usnesení č. 556/2023 (9/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření Směnné smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a panem XX, jejímž předmětem je směna vozidel, přičemž 
cena vozidla směňovaného městem Strakonice činí 48 000 Kč, cena vozidla 
směňovaného panem XX je 210 000 Kč. Rozdíl v hodnotách předmětných osobních 
automobilů ve výši 162 000 Kč uhradí město Strakonice panu XX.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené směnné smlouvy. 
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 Zápis z jednání pracovní skupiny Otava.fun, z. s. 
Usnesení č. 557/2023 (9/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání pracovní skupiny Otava.fun, z. s. ze dne 31. 1. 2023. 
 

 Smlouva o dílo – www.hradstrakonice.cz 
Usnesení č. 558/2023 (9/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, 
IČO: 00251810 a panem XX, jejímž předmětem je tvorba responsivního designu na 
webu www.hradstrakonice.cz za cenu 18 500 Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené smlouvy o dílo. 
 

 Upozornění na porušení pracovních povinností, platový výměr 
ředitelky Mateřské školy Školní Strakonice 

Usnesení č. 559/2023 (9/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla   
předat ředitelce Mateřské školy Školní Strakonice písemné upozornění na porušení 
pracovních povinností. 
II. Schvaluje   
platový výměr ředitelky Mateřské školy Školní Strakonice s účinností od 1. března 2023, 
který je samostatnou přílohou uloženou na odboru školství. 
III. Ukládá 
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

 Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 560/2023 (9/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství. 
 

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

 Navýšení počtu pořizovaných aut v rámci projektu „Obnova vozového 
parku MěÚSS 2022“ z prostředků fondu IROP 

Usnesení č. 561/2023 (9/4) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
navýšení počtu pořizovaných automobilů a změnu projektu s názvem „Obnova 
vozového parku MěÚSS Strakonice“, který je podpořen v rámci 101. výzvy operačního 
programu IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 
 

http://www.hradstrakonice.cz/
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 Podlimitní veřejná zakázka „Obnova vozového parku MěÚSS 
2022/III“ 

Usnesení č. 562/2023 (9/4) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
realizovat  podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova vozového parku MěÚSS 
Strakonice 2022/III“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a podmínek IROP. 
II. Schvaluje 
předloženou Zadávací dokumentaci na dodávky s názvem „Obnova vozového parku 
MěÚSS Strakonice 2022/III“ 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. Jaroslav Horejš, 
2. XX, 
3. XX, 
4. XX, 
5. Ing. Markéta Hradská 
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
1. Ing. Rudolf Oberfalcer,  
2. XX, 
3. XX, 
4. Mgr. Miroslava Nejdlová, 
5. Mgr. Michal Novotný, 
a hodnotící komisi pověřuje provedením otevírání obálek s nabídkami, k posouzení 
splnění podmínek účasti výběrovém řízení a k hodnocení nabídek. 
IV. Ukládá 
vedoucí odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů pro dokončení výběrového 
řízení. 
V. Pověřuje 
vedoucí odboru rozvoje podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 
s administrací této veřejné zakázky. 
 

5. Odbor životního prostředí 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek, Ing. Mrkvičková. 

 Zápis z jednání 1. Komise životního prostředí 
Usnesení č. 563/2023 (9/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Zápis z 1. jednání Komise životního prostředí ze dne 01. 02. 2023. 
II. Ukládá 
odboru životního prostředí, oddělení ochrany prostředí,  vypracovat a předat komisi 
životního prostředí seznam problematických míst, kde pravidelně dochází k 
nedovolenému ukládání odpadů vedle kontejnerů a k poškozování kontejnerů. 
III. Souhlasí 
aby členové komise  projednali s městskou policií možnosti řešení ohledně špatného 
parkování kolem nádob na odpad, vykrádání, ničení kontejnerů a odkládání  odpadů 
mimo nádoby. 
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IV. Ukládá 
městské policii zvýšit aktivitu pokutování fyzických osob za odkládání odpadu mimo 
vyhrazená místa, vykrádání kontejnerů, špatného parkování před kontejnery na odpad. 
 

 Bilance spalitelných a nespalitelných odpadů 
Usnesení č. 564/2023 (9/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci s bilancí o spalitelných a nespalitelných odpadech města vyprodukovaných 
občany města Strakonice v roce 2022, včetně uvedení způsobu jejich sběru, využití, 
odstranění a nákladů či příjmů. 
II. Ukládá 
na příští RM doplnit tabulku o složení směsného komunálního odpadu na jednotlivé 
obvyklé složky (sklo, popel, plasty …), včetně uvedení hmotnosti  a procentuálního 
zastoupení jednotlivých složek a rozdělení na spalitelné a nespalitelné materiály. 

III. Ukládá 
na příští RM doplnit tabulku o výsledné ceny nákladů spojených s manipulací s 
jednotlivými složkami odpadů a výsledné ceny (plusové či mínusové) při předání či 
prodeji jednotlivých složek na zpracování či uložení. 
 

 Objednávky OŽP za měsíc leden 2023 
Usnesení č. 565/2023 (9/5) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
Seznam objednávek odboru životního prostředí za měsíc leden 2023. 
 

6. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Vodohospodářský fond 2023 
Usnesení č. 566/2023 (9/6) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla  
souhlasit s předloženým „Návrhem čerpání vodohospodářského fondu města 
Strakonice pro rok 2023“ 

 

7. Odbor sociální 
 Převzetí majetku nepatrné hodnoty 

Usnesení č. 567/2023 (9/7) 
Rada města po projednání  

I. Schvaluje  
převzetí majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli panu XX, dle žádosti o sdělení - 
udělení souhlasu s vydáním majetku nepatrné hodnoty (XX, notář ve Strakonicích) ze 
dne 6.2.2023  č.j. 11 D 477/2022 Město Strakonice. 
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 Zápis z jednání komise pro sociální věci a zdravotnictví 
Usnesení č. 568/2023 (9/7a) 
Rada města po projednání  

I. Bere na vědomí 
předložený zápis ze 1. jednání komise pro sociální věcí a zdravotnictví ze dne 
14.02.2023. 
 

8. STARZ Strakonice 
 Kalkulace na provedení a využívání hydrogeologického vrtu na 

pozemku p.č. 1224/5 v k. ú. Strakonice 
Usnesení č. 569/2023 (9/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s finanční kalkulací na provedení a využívání hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 
1224/5 v k. ú. Strakonice s ohledem na čerpání podzemní vody. 
II. Ukládá  
organizaci STARZ Strakonice zahájit práce na hydrogeologickém vrtu. 
 

 Navýšení odběru podzemních vod v souvislosti s rozšířením letního 
provozu 50m bazénu na provoz celoroční 

Usnesení č. 570/2023 (9/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s navýšením odběru podzemních vod v souvislosti s rozšířením provozu. 
II. Ukládá 
organizaci STARZ Strakonice projednat toto navýšení odběru podzemních vod  
s odborem životního prostředí MÚ Strakonice.  
 

9. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Zápis z jednání Komise pro seniory města Strakonice ze dne 7. 2. 2023 
Usnesení č. 571/2023 (9/9) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
zápis z jednání Komise pro seniory ze dne 07.02.2023. 
 

 Divadelní spolek Čelakovský Strakonice, Mírová 831, 386 01 
Strakonice, IČO: 65519751 – žádost o pronájem nebytových prostorů 
v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice, v 
přízemí objektu 

Usnesení č. 572/2023 (9/9a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi Městským kulturním střediskem a Divadelním spolkem 
Čelakovský Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů 
v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice v přízemí objektu, 
místnost č. 4 a sálu na 6 hodin týdně, s účinností od 01.03.2023 na dobu neurčitou za 
účelem činnosti spolku za nájem 3.000 Kč + DPH/ročně.  



Stránka 49 (celkem 53) 
 

II. Pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace pana XX podpisem příslušné smlouvy. 
 

 LS Radost Strakonice, z.s., Kosmonautů 1266, 38601 Strakonice, IČ: 
60829206 – žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 
1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice, v přízemí objektu  

Usnesení č. 573/2023 (9/9a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi Městským kulturním střediskem a Loutkovou scénou 
Radost Strakonice, z.s., jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů 
v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice v přízemí objektu, 
místnost č. 1, místnost č. 0 a místnost č. 10 o celkové výměře 73,75 m2 celoročně a 
sál 10 hodin týdně za účelem činnosti spolku s účinností od 01.03.2023 na dobu 
neurčitou za nájem 5.000 Kč + DPH/ ročně. 
II. Pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace pana XX podpisem příslušné smlouvy. 
 

 Dětský folklórní soubor Prácheňáček, Mírová 831, 38601 Strakonice, 
IČO: 65053800, DIČ: CZ65053800 – žádost o pronájem nebytových 
prostorů v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. 
Strakonice, v přízemí objektu 

Usnesení č. 574/2023 (9/9a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi Městským kulturním střediskem a Dětským folklórním 
souborem Prácheňáček, jejímž předmětem bude pronájem nebytových prostorů 
v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice v přízemí objektu, 
místnosti č. 3b o celkové výměře 21,70 m2 celoročně a dále 3 hodiny týdně využití 
nebytových prostorů místnost č. 4 a místnost č. 9 s účinností od 01.03.2023 na dobu 
neurčitou za nájem 3.000 Kč + DPH/ ročně za účelem činnosti souboru. 
II. Pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace pana XX podpisem příslušné smlouvy. 
 

 Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, z.s., Mírová 932, 38601 
Strakonice, IČO: 60650427- žádost o pronájem nebytových prostorů 
v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice, v 
přízemí objektu 

Usnesení č. 575/2023 (9/9a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi Městským kulturním střediskem a Prácheňským 
souborem písní a tanců Strakonice, z.s., jejímž předmětem bude pronájem nebytových 
prostorů v objektu č.p. 1266 na pozemku p.č.st. 3454 v k.ú. Strakonice v přízemí 
objektu, místnosti č. 3a a místnosti č. 2 o celkové výměře 49,8 m2 celoročně a dále 6 
hodin týdně využití nebytových prostorů místnost č. 4 a místnost č. 9 s účinností od 
01.03.2023 na dobu neurčitou za nájem 3.000 Kč + DPH/ ročně za účelem činnosti 
souboru. 
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II. Pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace pana XX podpisem příslušné smlouvy. 
 

 Tvůrčí skupina pokročilých při Divadelním spolku Čelakovský 
Strakonice, pobočný spolek, Tržní 1152, 38601 Strakonice, IČO: 
17498601- žádost o pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 831  
na pozemku p. č. st. 1015/1 v k.ú. Strakonice, v přízemí objektu 

Usnesení č. 576/2023 (9/9a) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi Městským kulturním střediskem a Tvůrčí skupinou 
pokročilých při Divadelním spolku Čelakovský Strakonice, jejímž předmětem bude 
pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 831  na pozemku p. č. st. 1015/1 v k.ú. 
Strakonice, v přízemí objektu, jedná se o 10 hodin týdně nebytových prostorů místnosti 
šatna u sálku Čezeta a jeviště v sálku Čezeta s účinností od 01.03.2023 na dobu 
neurčitou. za nájem 3.000 Kč + DPH/ ročně za účelem činnosti souboru. 
II. Pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace pana XX podpisem příslušné smlouvy. 
 

 Rozbor aktuální situace cestovního ruchu ve Strakonicích 
Usnesení č. 577/2023 (9/9a) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
rozbor aktuální situace cestovního ruchu ve Strakonicích. 
 

10. Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

 Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu   
s názvem „Šablony OP JAK“ v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Usnesení č. 578/2023 (9/10) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „Šablony OP JAK“ v rámci 

výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony OP 

JAK pro výzvu: č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 
11. Místostarosta 

 Problematika ZEVO a nakládání s odpady 
Usnesení č. 579/2023 (9/11) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložené informace k problematice ZEVO a nakládání s odpady po roce 2030. 
II. Ukládá  
pracovní skupině pro ZEVO v nejbližším termínu jednání informovat RM o celkovém 
množství komunálního odpadu, který dodají do ZEVO Písek obce, které podepsaly 
memorandum, ze kterého budou odečteny nespalitelné složky (sklo, popel, plasty 
apod.)  
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III. Ukládá  
pracovní skupině pro ZEVO v nejbližším termínu jednání informovat RM o dalších 
nákladech, spojených s tříděním frakcí komunálního odpadu pro ZEVO Písek na 
spalitelné a nespalitelné, a nákladech na pořízení a provozování dopravy vytříděného 
odpadu do ZEVO Písek.  

 
12. Starosta 

 Práce komisí rady města a odborů MěÚ 
Usnesení č. 580/2023 (9/12) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
SWOT analýzy předložené předsedy jednotlivých komisí. 
 

 Úkol pro Komisi pro energetiku a obnovitelné zdroje 
Usnesení č. 581/2023 (9/12) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
soubor otázek k problematice ZEVO Písek a návrh energetického využití odpadů 
vzhledem k energetické koncepci města a budoucím potřebám a možnostem Teplárny 
Strakonice a.s. a návrh jejich zpracování ve Strakonicích.  
II. Pověřuje 
Ing. Rudolfa Oberfalcera, místostarostu města Strakonice, aby na Valné hromadě 
Odpadů Písek s.r.o. navrhl a nechal projednat:  
Zadání vypracování alternativního plánu na vybudování třídičky a překladiště 
komunálního odpadu ve Strakonicích. 
V bodu přijmou možnost spalování spalitelné části komunálního odpadu z ORP Písek, 
Strakonice a další v Teplárně Strakonice a.s. jako alternativu pro případ,  
že by se ZEVO Písek ukázalo jako nerealizovatelné, a odpady by v něm po roce 2030 
nešlo hospodárně spalovat a likvidovat. 
 

 Zpráva pracovní skupiny pro ZEVO Písek 
Usnesení č. 582/2023 (9/12) 
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
vedoucímu pracovní skupiny pro ZEVO Písek předložit na jednání RM 22.03.2023 
odpovědi na dotazy, které budou položeny členy energetické komise ohledně 
problematiky ZEVO Písek a budou zpracovány a předloženy k rukám vedoucího 
pracovní skupiny ZEVO Písek nejpozději do 28.02.2023.  
 

 Nominace člena Svazu měst a obcí ČR na člena Rady Svazu 
Usnesení č. 583/2023 (9/12) 
Rada města po projednání  
I. Nominuje 
město Strakonice na pozici člena Rady Svazu České republiky. 
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 Zástupci města v orgánech Jihočeského vodárenského svazu 
Usnesení č. 584/2023 (9/12a) 
Rada města po projednání  
I. Navrhuje 
valné hromadě Jihočeského vodárenského svazu zvolit p. Mgr. Břetislava Hrdličku 
(starostu města Strakonice) do představenstva Jihočeského vodárenského svazu. 
II. Navrhuje 
valné hromadě Jihočeského vodárenského svazu zvolit p. XX, p. XX, p. XX do dozorčí 
rady Jihočeského vodárenského svazu. 
 
13. Odbor vnitřních věcí 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Bc. Štěpánka Mošovská  

 Uzavření dodatků č. 1/2023 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci 
směsného komunálního odpadu č. 05-027 mezi městem Strakonice a 
Technickými službami Strakonice s.r.o.  

Usnesení č. 585/2023 (9/13) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
navýšení cen za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1.1.2023 
pro kancelářské budovy MěÚ Strakonice, Městské policie Strakonice, Sbor 
dobrovolných hasičů o 15.540 Kč. 
II. Schvaluje 
uzavření dodatků č. 1/2023 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného 
komunálního odpadu č. 05-027 u středisek č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem 
Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, 
IČ 25156888, jejichž předmětem je navýšení ceny za sběr, odvoz a likvidaci směsného 
komunálního odpadu pro kancelářské budovy MěÚ Strakonice, Městské policie 
Strakonice, Sbor dobrovolných hasičů o 15.540 Kč, tj. celková roční cena za svoz 
odpadu od 01.01.2023 činí 118.800 Kč. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedených dodatků. 
 

 Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 
v souvislosti s konáním svatebních obřadů 

Usnesení č. 586/2023 (9/13) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
schválit poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 
starostovi, místostarostům a členům Zastupitelstva města Strakonice pověřených 
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to ve výši 500 
Kč na osobu a den konání svatebních obřadů. Příspěvek bude poskytován s účinností 
od 01.04.2023. 
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Jednání rady města ukončil starosta v 18,10 hodin.  

Datum pořízení zápisu: 22.02.2023 
Zapsala: Radmila Brušáková   
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                         Jaroslav Horejš v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


