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

upravujících ochranu osobních údajů 
     Z á p i s 

ze 7. schůze Rady města Strakonice 
konané 25. ledna 2023 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 6 členů RM 

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

Omluveni:  Mgr. Žiláková – členka RM 
 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání   

                        Usnesení č. 352/2023 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
                                                                   Usnesení č. 353/2023 – č. 375/2023  
2. Odbor rozvoje 

 Zrušení regulačního plánu Za Stínadly 
                        Usnesení č. 376/2023 

 Dotační program MV „Prevence kriminality“ neinvestiční dotace – Strakonice - 
Asistent prevence kriminality 2023 
                        Usnesení č. 377/2023 

 Podání žádosti – dotační program Jihočeského kraje – Procházka městem a nové 
soutěže pro děti 
                      Usnesení č. 378/2023 

3. Městské kulturní středisko Strakonice 
 Uzavření nových smluv o pronájmu a výpůjčkách nebytových prostorů 

                        Usnesení č. 379/2023 
4. Odbor školství 

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let 
ve Strakonicích v roce 2022/2023 
                       Usnesení č. 380/2023 

 Mezinárodní den epilepsie – nasvícení budov 
                       Usnesení č. 381/2023 

 Individuální dotace – HC Strakonice, z. s. 
                        Usnesení č. 382/2023 

 Informace k řešení stížnosti v Mateřské škole Školní Strakonice 
                        Usnesení č. 383/2023 

5. Starosta 

 Spolek LUNGTA – Vlajka pro Tibet 
                        Usnesení č. 384/2023 

 Doplnění projektu západní části Velkého náměstí 
                       Usnesení č. 385/2023 

 Společenský večer pro záchranáře 2023 
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                      Usnesení č. 386/2023 
6. Odbor sociální 

 Dotace– Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT 
(CROSS) 
                        Usnesení č. 387/2023 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
                        Usnesení č. 388/2023 

 Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s 
                        Usnesení č. 389/2023 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
                        Usnesení č. 390/2023 

 Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s 
                        Usnesení č. 391/2023 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice 2023 
                        Usnesení č. 392/2023 

7. Šmidingerova knihovna Strakonice 
 Změna zástupce skupiny Neutrální zóna Strakonice, fungující v rámci 

společenství Anonymních alkoholiků v ČR – výpůjčka nebytových prostorů 
v objektu č. p. 380 ve Strakonicích, v 1. nadzemním podlaží objektu 
                        Usnesení č. 393/2023 

 Změna nájemce z p. XX na p. XX (manželku) - pronájem nebytových prostorů 
v objektu ve Strakonicích, ve 2. nadzemním podlaží objektu  
                        Usnesení č. 394/2023 

8. Odbor dopravy 

 Seznam objednávek 
                        Usnesení č. 395/2023 

9. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
 Projekt „Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Dukelská“ podání žádosti o dotaci a 

souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 
                        Usnesení č. 396/2023 

 Projekt „Baltík 2023“ – souhlas s podáním žádosti o dotaci 
                        Usnesení č. 397/2023 

 Projekt „Zájmové kroužky 2023“ – informace o podání žádosti o dotaci 
                       Usnesení č. 398/2023 

 Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Zvyšování 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III – zdvihací 
plošina 2023“ 
                       Usnesení č. 399/2023 

10. Základní škola Povážská Strakonice 

 Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo 
oblast sportu)  

– Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání   
– souhlas s podáním žádosti 

                        Usnesení č. 400/2023 
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11. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

 Přijetí daru 
                       Usnesení č. 401/2023 

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

 Projekt „Renovace sportovního zázemí na ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice II. 
etapa“ – podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním 
projektu 
                        Usnesení č. 402/2023 

 Projekt „Družina generace 21. století“ – podání žádosti o dotaci a souhlas 
zřizovatele se spolufinancováním projektu 
                      Usnesení č. 403/2023 

 Projekt „Škola myšlení pro budoucnost“ – podání žádosti o dotaci a souhlas 
zřizovatele se spolufinancováním projektu 
                        Usnesení č. 404/2023 

 Uzavření nových smluv o pronájmu nebytových prostor a výpůjčkách 
s příspěvkovou organizací Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 
1280 
                        Usnesení č. 405/2023 

13. Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
 Projekt „Rekonstrukce školního víceúčelového hřiště ZŠ Poděbradova“ – podání 

žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 
                        Usnesení č. 406/2023 

 Projekt „Zájmové vzdělávání 2023“ – podání žádosti o dotaci 
                        Usnesení č. 407/2023 

14. Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
 Uzavření nové smlouvy o pronájmu nebytových prostor, s příspěvkovou 

organizací Mateřskou školou Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 místo 
původního pronajímatele města Strakonice 
                        Usnesení č. 408/2023 

15. Odbor finanční 
 Teplárna Strakonice, a.s. – příprava vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-

out)  
                        Usnesení č. 409/2023 

16. Místostarosta 

 Finanční analýza pro Modernizační fond, program HEAT – ZEVO PÍSEK s.r.o. 
                          Usnesení č. 410/2023 
17. Odbor rozvoje 

 Podnět na pořízení změny územního plánu Strakonice 
                        Usnesení č. 411/2023 

 
 
7. 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. 352/2023 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 
1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Narovcová, Mgr. Nejdlová, Ing. 
Švehla, E. Charvátová. 
1) Komunitní centrum Strakonice 2023 
Usnesení č. 353/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 

I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci akce „Komunitní centrum 
Strakonice 2023“ v zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). 
II. Rozhodla 
že nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny s DPH.  
III. Schvaluje 
předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na 
realizaci akce „Komunitní centrum Strakonice 2023“. Zadavatel pro plnění veřejné 
zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 
a) termín předání a převzetí staveniště = bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti 
SOD 
b) termín zahájení realizace stavby v místě plnění = bez zbytečného odkladu po předání 
staveniště 
c) termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla) = do 230 dnů ode dne účinnosti 
SOD 
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. Oldřich Švehla 
5. člen: Ing. Pavel Pivnička 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník: Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. náhradník: p. Jaroslav Horejš 
3. náhradník: p. Michal Bezpalec 
4. náhradník: p. J. Houska  
5. náhradník: Ing. Petr Zdeněk 
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
V. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky. 
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2) Ustanovení pracovní skupiny pro koordinaci a zpracování projektové 
dokumentace „Mateřská škola Strakonice – Jezárky“ 
Usnesení č. 354/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 

I. Ustavuje 
pracovní skupinu pro zadání a koordinaci zpracování projektové dokumentace na akci 
„Mateřská škola Strakonice – Jezárky“ ve složení: Ing. Rudolf Oberfalcer, p. Jaroslav 
Horejš, Ing. Libuše Řeřábková, Ing. Arch. Marta Slámová, Ing. Arch. David Andrlík, 
Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Jana Narovcová, p. Dušan Kučera. 
 

3) Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090012420-kabel 
NN Lávky na Podskalí 
Usnesení č. 355/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy EG.D se společností 
EG.D,a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, v souvislosti se stavbou „Oprava 
lávek Na Podskalí “. 

II. Souhlasí 
se zaplacením výše  podílu na nákladech spojených s přeložkou zařízení distribuční 
soustavy ve výši 797.325 Kč s DPH, a to ve dvou splátkách: 
1. splátka ve výši  120.000,- Kč bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
2. splátka bude uhrazena  po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu 
platby, který vystaví a předá Provozovatel DS. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Vyjádření k zahájení vodoprávního řízení na akci „Hydrogeologický 
průzkumný vrt na pozemku p.č. 1224/5 v k. ú. Strakonice“ 
Usnesení č. 356/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
jako účastník vodoprávního řízení č. j. MUST/051923/2022/ŽP/Pře, vedeného 
Městským úřadem Strakonice, odborem životního prostředí, provedení 
hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku p. č. 1224/5 v katastrálním území 
Strakonice. 
II. Ukládá 
organizaci STARZ zpracovat finanční kalkulaci na provedení a využívání 
hydrogeologického vrtu s ohledem na čerpání vody z řeky Otavy a před zahájením 
prací na realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku p. č. 1224/5 
v katastrálním území Strakonice předložit tuto kalkulaci radě města k projednání. 
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5) Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - zřízení věcného břemene - akce „Optická 
metropolitní síť Strakonice - V. etapa“ 
Usnesení č. 357/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Strakonice, IČ: 251810, 
Velké náměstí 2, Strakonice (oprávněný) a Správou železnic, státní organizace, IČ: 
70994234, Dlážděná 1003/152, 110 00 Praha 1 (povinný), jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene osobní služebnosti, optického telekomunikačního vedení, k části 
pozemku p. č. 43/3 v katastrálním území Nové Strakonice (dle geometrického plánu), 
spočívající v právu oprávněného z věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a 
udržovat optické telekomunikační vedení na dotčeném pozemku, jakož i právo 
provádět výměnu, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění, 
a to v souvislosti se stavbou „Optická metropolitní síť Strakonice - V. etapa“. 
Právo služebnosti bude pro město Strakonice zřízeno za podmínek stanovených 
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2018-00681. 
II. Schvaluje 
znění smlouvy č. E654-S-11/2023, která je přílohou č. 3 materiálu pro jednání Rady 
města Strakonice číslo 07/01 ze dne 25.01.2023. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

6) Průmyslová zóna Hajská  
Usnesení č. 358/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
opětovné vyhlášení záměru na prodej následujících pozemků v budoucí průmyslové 
zóně Hajská ve vlastnictví města Strakonice: 

 pozemek parc. č. 1112/1 o nové výměře 37.768 m2  (dle GP č. 3953-200634/2020) 

 pozemek parc. č. 1098/2 o nové výměře 7.701 m2; (dle GP č. 3953-200634/2020) 
 pozemek parc. č. 1097/2 o výměře 3.685 m2; (dle GP č. 3953-200634/2020, vznikl 

z pozemku parc. č. 1097) 

 pozemek parc. č. 1114/1 o nové výměře 17.084 m2, (dle GP č. 3953-200634/2020) 
 pozemek parc. č. 1108/1 o výměře 8.330 m2;  
 pozemek parc. č. 1109/3 o výměře 14.065 m2   
 pozemek parc. č. 1109/5 o výměře 1.649 m2  
 pozemek parc. č. 1109/4 o výměře 465 m2   

vše v katastrálním území Strakonice, obec Strakonice, 
a 

 pozemek parc. č. 88/3 o nové výměře 4.480 m2; (dle GP č. 1033-707/2020) 
v katastrálním území Přední Ptákovice, obec Strakonice. 
 
Prodej pozemků je možné realizovat i jednotlivě, po částech, ovšem za podmínky 
vzniku funkčně logicky ucelených celků. 
Záměr bude zveřejněn po dobu minimálně 2 měsíců. 
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7) Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 359/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00230 uzavřené mezi městem Strakonice 
a panem XX, dne 04.05.2018, jejímž  předmětem jsou nebytové  prostory v objektu  
na pozemku v k. ú. Nové Strakonice – areál Bažantnice, s tím, že předmětem dodatku 
budou níže uvedené změny: 
- snížení výměry pronajímaných prostorů z původně užívaných 450 m2 na prostory o 
výměře 208 m2 , nájemce vyklidí k 31.01.2023 prostory dílny o výměře 242 m2 a od 
01.02.2023 bude užívat pouze prostory skladu  o výměře 208 m2  (dle projektu garáže 
– volné stání). Prostory šatny o výměře 15 m2 nájemce již vyklidil a nebude je užívat. 
V souvislosti se snížením výměry užívaných prostorů a způsobem využití prostorů dojde 
od 01.02.2023 ke snížení nájemného, a to na částku 5.000 Kč/rok. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
8) Charita Strakonice – žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 2019-00229 
ze dne 30.07.2019 
Usnesení č. 360/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
ukončení nájemní smlouvy č. 2019-00229 ze dne 30.07.2019, uzavřené mezi  městem 
Strakonice a Charitou Strakonice, se sídlem Sousedovice 40, 386 01 Strakonice, jejímž 
předmětem je pronájem nebytových prostorů v objektu Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve 
Strakonicích, konkrétně prostorů bývalé prodejny o celkové výměře 34 m2 v přízemí 
administrativní budovy, a sice dohodou ke dni 31.01.2023. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
 

9) Pronájem objektu „Myslivny“ v Novém Dražejově  
Usnesení č. 361/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a panem XX, jejímž předmětem 
bude níže uvedený nemovitý majetek: 
- pozemek parc.č., jehož součástí je dvoupodlažní stavba „Myslivny“ čp. ul.  Otavská v 
Novém Dražejově (část obce Dražejov), vše v kat. území Dražejov u Strakonic. 
Předmětem nájmu jsou prostory sloužící k podnikání nacházející se ve výše 
uvedené  budově o celkové výměře pronajímaných prostor 207 m2, jedná se o všechny 
prostory v budově s výjimkou prostor sloužících jako knihovna a čítárna. Do smlouvy 
bude zapracován závazek nájemce, i nadále zachovat provoz knihovny, tzn. zejména  
respektovat a zajistit zachování přístupu do těchto prostor a umožnit používání WC pro 
návštěvníky knihovny. Nájemné ve výši 5.000 Kč/měsíc + DPH. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 3 měsíce, v případě podání výpovědi 
z důvodu neplacení nájemného je výpovědní lhůta 1 měsíc. Nemovitost bude využívána 
k účelu,  k němuž byla dosud využívána, tj. restaurační zařízení. Nájemce bude hradit 
služby spojené s užíváním předmětu nájmu přímo dodavatelům služeb. Ve smlouvě 
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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 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení 
nájmu ve stavu obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s 
předáním předmětu nájmu). 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, 
zajistit pravidelně dle potřeby vyvážení jímky k předmětnému objektu. Nájemce bude 
na základě nájemní smlouvy oprávněn předmět nájmu (či jeho část) poskytnout do 
užívání třetím osobám pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Ve smlouvě bude 
zapracován rovněž závazek nájemce, v době konání voleb poskytnout uzamykatelnou 
místnost v I. nadz. podlaží + WC pronajímateli pro potřeby zajištění voleb (včetně 
úklidu místnosti před volbami, v případě potřeby zajištění vytápění místnosti v době 
konání voleb).  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 

10) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů v  objektu Domu 
kultury Strakonice čp. 831 v ulici Mírová ve Strakonicích I 

Usnesení č. 362/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení záměru na pronájem níže uvedených prostorů v  objektu Domu kultury 
Strakonice čp. 831 v ulici Mírová ve Strakonicích I, 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). 
- 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 exteriéru 
je 112,1 m2. 
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11) Žádost  spol. MP & MC CATERING s. r. o., se sídlem Tisová 115, 
Strakonice – pronájem bufetů na Plaveckém stadionu Strakonice 
Usnesení č. 363/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a MP & MC CATERING s. r. o., se 
sídlem Tisová 115, Strakonice, jejímž předmětem bude níže uvedený nemovitý a 
movitý majetek: 
a) prostor sloužící k podnikání - bufet v  přízemí budovy krytého Plaveckého stadionu 
Strakonice, čp. 305 v ulici Na Křemelce ve Strakonicích I, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 2177, v kat. území Strakonice, jedná se o prostory  o  výměře 34 m2 včetně 
movitého majetku, nacházejícího se v předmětném prostoru 
b) prostor sloužící k podnikání - bufet v letním areálu Plaveckého stadionu Strakonice,  
čp. 305 v ulici Na Křemelce ve Strakonicích I, která je součástí pozemku parc. č. st. 
2177,  v kat. území Strakonice, jedná se o prostory o  výměře 100 m2 včetně movitého 
majetku, nacházejícího se v předmětném prostoru. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní doba činí 3 měsíce, v 
případě podání výpovědi z důvodu neplacení nájemného je výpovědní lhůta 1 měsíc. 
Předmět nájmu  bude využíván k účelu,  k němuž byl dosud využíván, tj. provozování 
bufetů s občerstvením. Nájemce bude hradit nájemné ve výši 7.600 Kč/měsíčně za oba 
bufety, nájemné ve výši 400 Kč/měsíčně za movitý majetek + DPH. Dále bude hradit 
služby spojené s užíváním předmětu nájmu. 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 1.000 Kč za porušení předání předmětu nájmu po skončení nájmu ve stavu 
obvyklém běžnému opotřebení (za každý započatý den prodlení s předáním předmětu 
nájmu). 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. Nájemce bude na základě nájemní smlouvy oprávněn předmět nájmu 
(či jeho část) poskytnout do užívání třetím osobám pouze s písemným souhlasem 
pronajímatele.  Ve smlouvě bude zapracován rovněž závazek nájemce, součásti 
inventáře předané nájemci udržovat 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.   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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12) Prodloužení smluv o nájmu bytu 
Usnesení č. 364/2023 (7/1) 
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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 

II. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+1 
a výměře 43,15 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 2.077 Kč/měsíc (dotace) + 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 2+1 
a výměře 65,37 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s panem XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že pan XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.230 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

IV. 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 28. února 2023. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že slečna 
XX, neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.736 Kč/měsíc. 

V. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 67,10 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. července 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 3.100 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 4+1 
a výměře 101,18 m2 v domě, ul. Zvolenská, Strakonice, s manželi XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 31. ledna 2024. Souhlas je 
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podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že manželé 
XX, neuhradí nájemné do 25.01.2023, nebude jim smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.972 Kč/měsíc (dotace) + 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 2+1 
a výměře 89,70 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu  do 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 7.176 Kč/měsíc. 
VIII. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné  2.016 Kč/měsíc (dotace). 

IX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+1 a 
výměře 71,00 m2 v domě, ul. Nerudova, Strakonice, s manž. XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že manž. XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jim nájemní smlouva 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 5.680 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 1+0 
a výměře 34,53 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.614 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 52,56 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.030 Kč/měsíc+ 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 46,02 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 
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nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 100 Kč/m2, tj. celkem 4.602 Kč/měsíc. 

XIII. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 1+0 

a výměře 49,12 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

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

uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.250 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, v domě, ul. 
Zvolenská, o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

XV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, v domě, ul. 
Zvolenská, o velikosti 1+0 a výměře 38,00 m2, s paní XX, přičemž předmětem dodatku 
bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn uhrazením 
nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí nájemné 
za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.040 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+1 

a výměře 60,50 m2 v domě, Velké náměstí, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

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

uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.648 Kč/měsíc. 

XVII. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 1.972 Kč/měsíc. 

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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
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uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

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

XIX. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 

a výměře 82,30 m2 v domě, U Sv. Markéty, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 

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

uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 

nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 6.584 Kč/měsíc+ 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 47,60 m2 v domě, ul. Obránců míru, Strakonice, s paní XX, přičemž 

předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2024. Souhlas je 

podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, 

neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 

prodloužena. 

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 3.572 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 56,20 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 

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

uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 

nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 

prodloužena.  

Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 4.324 Kč/měsíc. 

XXII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
1+0 a výměře 29,80 m2 v domě, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2024. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80 Kč/m2, tj. celkem 2.384 Kč/měsíc+ inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o 
nájmu bytu. 

XXIII. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že manž. XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 80Kč/m2/měsíc, tj. 4.324 Kč/měsíc. 
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XXIV. Schvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 a 
výměře 32,37 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že pan XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 1.460 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 
XXV. Schvaluje  
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+1 
a výměře 57,16 m2 v domě, ul. Husova, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července  2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 2.580 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 

XXVI. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 a 
výměře 57,91 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. července 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena. 
Nájemné 2.800 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 
XXVII. Souhlasí  

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 2+0 a 
výměře 57,54 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s panem XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2024. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.01.2023. V případě, že pan XX neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 31.01.2023, nebude mu smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 3.161 Kč/měsíc (dotace) + 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 2+1 
a výměře 63,50 m2 v domě ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž předmětem 
dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 30. dubna 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena. 
Nájemné 3.512 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 
XXIX. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 
2+0 a výměře 57,59 m2 v domě, ul. Leknínová, Strakonice, s paní XX, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu do 31. ledna 2024. Souhlas je 
podmíněn uhrazením nájemného za měsíc leden do 31.01.2023. V případě, že paní XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 31.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 3.184 Kč/měsíc (dotace) + inflace ve výši 15,1% dle smlouvy o nájmu bytu. 
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XXX. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že paní XX, neuhradí 
nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jí smlouva o nájmu bytu prodloužena.  
Nájemné 4.043 Kč/měsíc (dotace). 

XXXI. 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 28. února 2023. Souhlas je podmíněn 
uhrazením nájemného za měsíc leden do 25.01.2023. V případě, že manželé XX, 
neuhradí nájemné za měsíc leden do 25.01.2023, nebude jim smlouva o nájmu bytu 
prodloužena.  
Nájemné 5.118 Kč/měsíc (dotace). 

XXXII. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných dodatků. 
 

13) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 365/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 70,75 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, týkajícím se prodloužení 
nájmu bytu do 28. února 2023.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

14) Prodloužení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 366/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na užívání bytové jednotky o velikosti 2+kk 
a výměře 63,51 m2 v domě, Bažantnice, Strakonice, s paní XX, týkajícím se prodloužení 
nájmu bytu do 28. února 2023.  
II. Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření v případě, že byt nebude ke 
dni ukončení nájmu dobrovolně vyklizen.  
 

15) Žádost o prodloužení ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 367/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 274/2022 ze dne 21.12.2022. 
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II. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, U Sv. Markéty, Strakonice, o velikosti 3+1 a výměře 102,90 m2, s panem XX 
a paní XX, a to ke dni 30.04.2023. 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

16) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 368/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, ul. Nerudova, Strakonice, o velikosti 2+1 a výměře 74,80 m2, s panem XX, a 
to ke dni 31.01.2023. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

17) Uplatnění inflačního koeficientu u nájemného z pronajatých bytových 
jednotek v majetku města Strakonice a úprava záloh za vytápění u bytů 
Usnesení č. 369/2023 (7/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uplatnění inflace ve výši 15,1% u nájemného za bytové jednotky, kde ve smlouvách o 
nájmu bytu byla zasmluvněna inflační doložka, a to od termínu sjednaného v nájemní 
smlouvě.  
II. Schvaluje 
vzhledem ke zvýšení ceny za teplo, úpravu záloh na topení u bytů ve vlastnictví města 
Strakonice. Výpočet bude proveden z nákladů na vytápění bytu za rok 2021 
navýšeného o 50% s tím, že se zachová stávající záloha, pokud bude převyšovat 
výpočet. (tzn. skutečné náklady na vytápění b. j. za rok 2021 budou výpočtově 
navýšeny o 50%, a pokud tato vypočtená částka nepřevýší stávající zálohy na teplo, 
nebudou zálohy na teplo pro rok 2023 navyšovány). 
 

1) Výkup pozemků  v lokalitě „Ostrov – Podskalí“ 
Usnesení č. 370/2023 (7/1a) 
Rada města po projednání 

I. Doplňuje 
usnesení RM č. 200/2022, bod I. ze dne 30. listopadu 2022 takto: 
Kupní cena bude rozložena do 5 splátek, přičemž první splátka ve výši 1.400.440 Kč 
bude uhrazena do 15 dnů po doručení vyrozumění městu Strakonice o tom, že vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí byl proveden a další 4 splátky v jednotlivé 
výši 1.000.000 Kč budou uhrazeny během dalších 4 let, a to vždy k 31. lednu 
příslušného roku. 
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Usnesení č. 371/2023 (7/1a) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Strakonice se sídlem Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice, IČ: 00251810 a panem XX, jejímž předmětem je výkup pozemků 
p. č. 307/1 o výměře 16.099 m2, p. č. 307/7 o výměře 617 m2 a p. č. 307/9 o výměře 
2.079 m2, vše v katastrálním území Strakonice, od pana XX za cenu zjištěnou 
stanovenou znaleckým posudkem, a to celkem 5.400.440 Kč. K ceně pozemku bude 
připočtena sazba DPH v případě, kdy dle zákona o dani z přidané hodnoty převod 
podléhá zdanění. 
Kupní cena bude rozložena do 5 splátek, přičemž první splátka ve výši 1.400.440 Kč 
bude uhrazena do 15 dnů po doručení vyrozumění městu Strakonice o tom, že vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí byl proveden a další 4 splátky v jednotlivé 
výši 1.000.000 Kč budou uhrazeny během dalších 4 let, a to vždy k 31. lednu 
příslušného roku. 

II. Pověřit 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 

1) Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy EG.D. „Přestavba 
západní části Velkého náměstí“ 
Usnesení č. 372/2023 (7/1b) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy EG.D se společností EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
západní části Velkého náměstí“. 

II. Schvaluje 
zaplacení výše  podílu na nákladech spojených s přeložkou zařízení distribuční soustavy 
ve výši 1.455.485 Kč s DPH, a to ve dvou splátkách: 
1. splátka ve výši  220.000 Kč bude splatná do 15 dnů po podpisu této smlouvy. 
2. splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu 
platby, který vystaví a předá Provozovatel DS. 

III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) „Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicích“ - smlouva 
s vlastníkem technické infrastruktury CETIN a.s. k žádosti o vydání 
společného povolení překládky sítí elektronických komunikací   
Usnesení č. 373/2023 (7/1b) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje  
uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, která se uzavírá pouze pro účely 
stavebního řízení k vydání společného povolení překládky sítí elektronických 
komunikací (SEK) v souvislosti se stavbou „Přestavba západní části Velkého náměstí 
ve Strakonicích“. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 

1) Žádost o změnu usnesení rady města 
Usnesení č. 374/2023 (7/1c) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na užívání b. j. v domě, ul. Budovatelská, Strakonice, 
o velikosti 1+1 a výměře 36,10 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 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 2.736 Kč. V nájemní smlouvě 
bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 

2) Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 375/2023 (7/1c) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání bytové jednotky, 
v domě, ul. Rybniční, Strakonice, o velikosti 1+0 a výměře 38,77 m2, s paní XX, a to 
ke dni 31.01.2023. 

II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody.  
 

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

 Zrušení regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 376/2023 (7/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
konstatovat, že zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ není v rozporu s výsledky 
projednání. 
II. Doporučuje ZM 
zrušit na základě ustanovení § 6 odst. 5) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 71 odst. 
3 ve vazbě na ustanovení § 69 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, regulační plán „Za Stínadly“ 
formou opatření obecné povahy. 
III. Doporučuje ZM 
užit odboru rozvoje 

- doručit zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ veřejnou vyhláškou 
- zajistit zrušení regulačního plánu  „Za Stínadly“ v evidenci územně plánovací 

činnosti v ČR. 
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IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zrušení regulačního plánu „Za Stínadly“ na jednání 
Zastupitelstva města Strakonice. 
 

 Dotační program MV „Prevence kriminality“ neinvestiční dotace – 
Strakonice – Asistent prevence kriminality 2023 

Usnesení č. 377/2023 (7/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o navýšení dotace na mzdy asistentů prevence kriminality z Ministerstva 
vnitra v rámci projektu „Strakonice – asistent prevence kriminality“ do Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023. 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného programu vyčlenění finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na spolufinancování projektu 
„Strakonice – asistent prevence kriminality 2023“. 
 

 Podání žádosti – dotační program Jihočeského kraje – Procházka 
městem a nové soutěže pro děti 

Usnesení č. 378/2023 (7/2) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Cestovní ruch“ na 
projekt „Procházka městem a nové soutěže pro děti“. 

II. Schvaluje 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu vyčlenění finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
spolufinancování projektu „Procházka městem a nové soutěže pro děti“. 
 

3. Městské kulturní středisko Strakonice 

 Uzavření nových smluv o pronájmu a výpůjčkách nebytových prostorů 
Usnesení č. 379/2023 (7/3) 
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
usnesení RM č. 305/2022 (5/10) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory za účelem umístění technologických zařízení sítě 
elektronických komunikací s příslušenstvím a kancelář Vodafone Czech Republic a.s.. 
Výše nájmu činí 65.970,15 bez DPH ročně. 
II. Doplňuje 
usnesení RM č. 306/2022 (5/10) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory jako šatnu pro návštěvníky Domu kultury.  
Výše nájmu činí 1.000 Kč ročně.  
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III. Doplňuje 
usnesení RM č. 307/2022 (5/10) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory za účelem provozování relaxačního studia (sauna, 
masáže, bar).  
Výše nájmu činí 47.712 bez DPH ročně. 
IV. Doplňuje 
usnesení RM č. 308/2022 (5/10) ze dne 21. 12. 2022 takto: 
Doba výpůjčky se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel výpůjčky je využívat prostory za účelem kanceláře a studia s technickou místností. 
 
4. Odbor školství 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 
15 let ve Strakonicích v roce 2022/2023 

Usnesení č. 380/2023 (7/4) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Agoge Martial Arts, z. s., Volyňská 108, 386 01 Strakonice, 
IČO 07422539, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných 
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 500 
Kč. 

II. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Basketbalovým klubem Strakonice, z. s, Máchova 1113, 
386 01 Strakonice, IČO 42386748, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné 
podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 3 500 Kč.  

III. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Cobra Ryu Strakonice, z. s., Volyňská 157, 386 01 
Strakonice, IČO 22688919, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 5 000 Kč.  

IV. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Domem dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, 386 
01 Strakonice, IČO 60650834, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 11 000 Kč.  

V. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Duha Husot, Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 
Strakonice, IČO 63290367, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
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organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 1 000 Kč. 

VI. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a FK Junior Strakonice, z. s., Na Křemelce 304, 386 01 
Strakonice, IČO 22890947, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 8 000 Kč.  

VII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Fbc Strakonice, z. s., Kosmonautů 1261, 386 01 
Strakonice, IČO 02596938, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 13 500 Kč.  

VIII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, 
IČO 46687769, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných 
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 5 000 
Kč.  

IX. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Junák – český skaut, středisko Strakonice, z. s., Na 
Křemelce 308, 386 01 Strakonice, IČO 63289946, jejímž předmětem je poskytnutí 
mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 
Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 8 000 Kč. 

X. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Junior cycling projekt team, z. s., nábřeží 1. máje 1820, 
397 01 Písek, IČO 62543334, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 2 000 Kč. 

XI. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Kanoistickým klubem Otava Strakonice, z. s., Radomyšlská 
522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné 
podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 2 500 Kč. 

XII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a NK Habeš Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 386 01 
Strakonice, IČO 09557229, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 2 000 Kč.  

XIII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a SK Basketbal Strakonice, z. s., Nádražní 190, 387 11 
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Katovice, IČO 22728911, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 1 500 Kč.  

XIV. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a SKI - KLUBem Strakonice, z. s., Máchova 108, Strakonice 
I, 386 01 Strakonice, IČO 60090022, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné 
podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 5 000 Kč.   

XV. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Sportovním klubem JUDO 1990 Strakonice, z. s., Mlýnská 
1086, 386 01 Strakonice, IČO 65956869, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné 
podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 4 500 Kč. 

XVI. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Tenis klubem Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 
Strakonice, IČO 16820037, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 500 Kč. 

XVII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a TJ Dražejov, z. s., Virtova 23, 386 01 Strakonice, IČO 
60650796, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit 
pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 16 000 Kč.  

XVIII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 
Strakonice, IČO 00475921, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 20 000 Kč.  

XIX. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Tělovýchovnou jednotou Fezko Strakonice, z. s., Pod 
Hradem 128, 386 01 Strakonice, IČO 16820088, jejímž předmětem je poskytnutí 
mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 
Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 16 000 Kč.  

XX. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Tělocvičnou jednotou Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 
01 Strakonice, IČO 60829265, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 8 000 Kč.  

XXI. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Pohybovou všestranností Strakonice, z. s., Dukelská 482, 
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386 01 Strakonice, IČO 11823500, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné 
podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 7 500 Kč. 

XXII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a paní XX (Výukové centrum Helen Doron English 
Strakonice), jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných 
aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 2 500 
Kč.  

XXIII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a paní XX (Jazyková škola Lingua Trans), jejímž předmětem 
je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 
let ve Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 500 Kč.  

XXIV. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a MONKEYS Strakonice, z. s., Na Dubovci 140, 386 01 
Strakonice, IČO 22881646, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory 
organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 2 000 Kč.  

XXV. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Prácheňáčkem, z. s., Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČO 
65053800, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné podpory organizovaných aktivit 
pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 3 000 Kč.  

XXVI. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Rodinným centrem Beruška Strakonice, z. s., Lidická 194, 
386 01 Strakonice, IČO 27006107, jejímž předmětem je poskytnutí mimořádné 
podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 
2022/2023 ve výši 2 000 Kč.  

XXVII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a panem XX (RM Dance), jejímž předmětem je poskytnutí 
mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 
Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 1 500 Kč.  

XXVIII. Schvaluje 
uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Základní uměleckou školou, Strakonice, Kochana 
z Prachové 263, 386 01 Strakonice, IČO 60650745, jejímž předmětem je poskytnutí 
mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 
Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 3 500 Kč.  

XXIX. Doporučuje ZM 
schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 
Strakonice, IČO 00251810 a Sdružením rodičů při ZŠ Dukelská Strakonice, z. s., 
Dukelská 166, 386 01 Strakonice, IČO 47253321, jejímž předmětem je poskytnutí 
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mimořádné podpory organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve 
Strakonicích v roce 2022/2023 ve výši 29 500 Kč.  

XXX. Schvaluje 
uzavření předmětných darovacích smluv. 
XXXI. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných darovacích smluv. 

 

 Mezinárodní den epilepsie – nasvícení budov 
Usnesení č. 381/2023 (7/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost organizace EpiStop, z. s. o fialové nasvícení památek či významných budov ve 
městě Strakonice v rámci osvětové kampaně k Mezinárodnímu dni epilepsie, který se 
uskuteční dne 13. 2. 2023 (např. kostel sv. Markéty, strakonický hrad, budova České 
spořitelny).  
 

 Individuální dotace – HC Strakonice, z. s.  
Usnesení č. 382/2023 (7/4) 
Rada města po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč HC Strakonice, z. s., Na Křemelce 512, 
386 01 Strakonice, IČO 46687769 na organizaci Mistrovství ČR v krasobruslení 
z důvodu možnosti podání žádosti do Dotačního programu města Strakonice na 
podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit v roce 2023.  
 

 Informace k řešení stížnosti v Mateřské škole Školní Strakonice 
Usnesení č. 383/2023 (7/4a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informace o řešení stížnosti v Mateřské škole Školní Strakonice. 
 
5. Starosta 

 Spolek LUNGTA – Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 384/2023 (7/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.03.2023 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) 
u příležitosti 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
 

 Doplnění projektu západní části Velkého náměstí 
Projednávání níže uvedeného bodu se zúčastnil Ing. Brůžek. 
Usnesení č. 385/2023 (7/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
návrh koncepce zeleně předložený vedoucím odboru životního prostředí MěÚ Ing. 
Jaroslavem Brůžkem k projektu rekonstrukce západní části Velkého náměstí.  
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II. Ukládá 
pracovní skupině k rekonstrukci západní části Velkého náměstí projednat níže uvedené 
body navržené panem starostou: 

- doplnit projekt rekonstrukce západní části Velkého náměstí v oblasti zeleně a 
vodních prvků dle návrhu zpracovaného odborem životního prostředí MěÚ 

- doplnit projekt rekonstrukce západní části Velkého náměstí o stromovou alej a 
lavičky k odpočinku ve stínu 

- doplnit projekt rekonstrukce západní části Velkého náměstí o osvětlení budovy 
Spořitelny, domu u Hroznu, bývalé a současné radnice 

- doplnit projekt rekonstrukce západní části Velkého náměstí o zajištění       
         bezpečnosti výškového terénního zlomu (17 cm výška prvního schodu, cca 2 m    
         celková výška schodiště) mezi chodníkem před městským úřadem a schodištěm,  
         vzhledem k bezpečnosti kumulovaného užití vozidly, chodci, vozíčkáři, dětmi a  
         seniory a vše navrhl s protiskluzovým povrchem 

- doplnit v projektu rekonstrukce západní části Velkého náměstí: zajištění  
         nemožnosti vjíždět na zpomalovací prvky na obousměrné ulici pod radnicí    
         (obrubníky 2 cm tomu nezabrání)  

- doplnit projekt rekonstrukce západní části Velkého náměstí o centrální část 
náměstí, kde umístí sochu Švandy Dudáka v souladu s umístěním centrálního 
vodního prvku a zeleně  

- doplnit projekt rekonstrukce západní části Velkého náměstí o konkretizaci 
vzhledu vodního prvku 

- dopracovat projekt rekonstrukce západní části Velkého náměstí o možnost 
umístění dalších soch (Dorotka, Spejbl a Hurvínek apod.) kvůli cestovnímu ruchu 

- zrušit v projektu rekonstrukce západní části Velkého náměstí stružku na vodu 
mezi stromem na západním konci náměstí a vodním prvkem 

- před úplným dokončením projektu předložit radě města jednoduché schéma a 
vizualizaci ke schválení 

- majetkovému odboru navrhnout nové umístění WC na Velkém náměstí 
- dopravní komisi svolat urychleně jednání a v souladu s novým vzhledem 

náměstí předložit návrhy na zásadní zklidnění silniční dopravy na náměstí 
- zdůvodnit zrušení kruhového objezdu v centru náměstí (tzv. osmičky), které se 

nejeví efektivní vzhledem k umístění sochy Švandy Dudáka, zeleni, sítím, 
zklidnění dopravy, vysokým nákladům na přestavbu apod.  

- PR, aby před převzetím a schválením díla svolala a zajistila představení díla 
veřejnosti a možnost připomínek občanů. 

III. Ukládá 
odboru majetkovému MěÚ neprodleně svolat jednání pracovní skupiny k rekonstrukci 
západní části Velkého náměstí a informovat o termínu jednání členy RM. 
 

 Společenský večer pro záchranáře 2023 
Usnesení č. 386/2023 (7/5a) 
Rada města po projednání 

I. Schvaluje 
realizaci Společenského večera pro záchranáře v termínu 31.03.2023 od 19:00 hodin 
v Domě kultury Strakonice. Provedení jednotlivých činností zajistí ve spolupráci 
pracovníci Městského úřadu (tisková mluvčí, pracovník krizového řízení, odbor školství 
- oddělení podpory a sportu) a příslušní pracovníci Městského kulturního střediska.  



Stránka 26 (celkem 35) 
 

II. Ukládá 
příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice zajistit konání 
společenského večera pro záchranáře dne 31.03.2023 v Domě kultury Strakonice a 
následně provést úhradu nákladů souvisejících s konáním této akce. 
 
6. Odbor sociální 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Mgr. Vysoká. 

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

Usnesení č. 387/2023 (7/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 99 z.ú., 
Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Prevent ve výši 360.000 Kč, v předloženém znění.  

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 
99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Prevent ve výši 360.000 Kč.  
HLASOVÁNO: 6-0-0 schváleno 
 

 Dotace – Prevent 99 z.ú. –Služby pro rodiny s dětmi Prevent 
Usnesení č. 388/2023 (7/6) 
Rada města po projednání 

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

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 
99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
ve výši 300.000 Kč.  
HLASOVÁNO: 6-0-0 schváleno 

 

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

Usnesení č. 389/2023 (7/6) 
Rada města po projednání 

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

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Poradna 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a 
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osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83 Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na 
sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 250.000 Kč. 
HLASOVÁNO: 6-0-0 schváleno 

 

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

Usnesení č. 390/2023 (7/6) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se 
zvláštním režimem -  osoby , které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení  - osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 150.000 Kč, v předloženém znění. 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při 
strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem - osoby , které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení  - osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž potřebují 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ve výši 150.000 Kč.  
 

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

Usnesení č. 391/2023 (7/6) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  
schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické 
nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se 
zvláštním režimem -  osoby v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro 
dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a 
které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby ve výši 75.000 Kč, v předloženém znění. 

II. Doporučuje ZM  
pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při 
strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova 
se zvláštním režimem – osoby v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro 
dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a 
které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby ve výši 75.000 Kč. 
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 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2023 
Usnesení č. 392/2023 (7/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2023. 
 
7. Šmidingerova knihovna Strakonice 

 Změna zástupce skupiny Neutrální zóna Strakonice, fungující v rámci 
společenství Anonymních alkoholiků v ČR – výpůjčka nebytových 
prostorů v objektu č. p. 380 ve Strakonicích, v 1. nadzemním podlaží 
objektu 

Usnesení č. 393/2023 (7/7) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 311/2022 (5/14) 
II. Schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Šmidingerovou knihovnou Strakonice a organizací 
Neutrální zóna Strakonice, zastoupenou p. XX, jejímž předmětem bude výpůjčka 
nebytových prostorů o celkové výměře 18,29 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu ve 
Strakonicích.  
Doba výpůjčky se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel výpůjčky je využívat prostory za účelem pravidelného setkávání s cílem podpořit 
občany na cestě k uzdravení z alkoholismu. 
III. Pověřuje 
ředitelku příspěvkové organizace paní XX podpisem příslušné smlouvy. 
 

 Změna nájemce z p. XX na p. XX (manželku) - pronájem nebytových 
prostorů v objektu ve Strakonicích, ve 2. nadzemním podlaží objektu 

Usnesení č. 394/2023 (7/7) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 317/2022 (5/14) 
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi Šmidingerovou knihovnou Strakonice a paní XX, jejímž 
předmětem bude pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 14,8 m2 v 2. 
nadzemním podlaží objektu ve Strakonicích. 
Doba nájmu se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2023, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
Účel nájmu je využívat prostory pro uskladnění osobních věcí. 
Výše nájmu je 1 800,- Kč ročně. 
III. Pověřuje 
ředitelku příspěvkové organizace paní XX podpisem příslušné smlouvy. 
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8. Odbor dopravy 

 Seznam objednávek 
Usnesení č. 395/2023 (7/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
seznam objednávek odboru v roce 2023. 
 

9. Základní škola Strakonice, Dukelská 166 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt „Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Dukelská“ podání žádosti 
o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 396/2023 (7/9) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora sportovní 
infrastruktury, opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy sportovišť a zároveň s realizací 
projektu s názvem „Rekonstrukce atletického oválu ZŠ Dukelská“. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce atletického oválu 
ZŠ Dukelská“. 
 

 Projekt „Baltík 2023“ - souhlas s podáním žádosti o dotaci 
Usnesení č. 397/2023 (7/9) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží na 
projekt „Baltík 2023“.  
 

 Projekt „Zájmové kroužky 2023“ informace o podání žádosti o dotaci 
Usnesení č. 398/2023 (7/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informaci o podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora práce s dětmi a 
mládeží na projekt „Zájmové kroužky 2023“.  
 

 Výzva k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky 
„Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 
Dukelská III – zdvihací plošina 2023“ 

Usnesení č. 399/2023 (7/9a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zahájením zadávacího řízení – zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III – zdvihací plošina 2023“. 
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II. Souhlasí 
se zveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou 
zakázku na dodávky „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 
Dukelská III – zdvihací plošina 2023 na profilu zadavatele. 

III. Jmenuje  

členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Jaroslav Horejš 
2. XX  
3. XX 
4. XX  
5. XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. XX 
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. XX 

IV. Ukládá 
řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
 
10. Základní škola Povážská Strakonice 
Projednávání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží 
(mimo oblast sportu) 

- Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání 
- souhlas s podáním žádosti 

Usnesení č. 400/2023 (7/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti Základní školy Povážská Strakonice o dotační program Jihočeského 
kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) - opatření č. 2: Pravidelná 
zájmová činnost a zájmové vzdělávání 

 

11. Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

 Přijetí daru 
Usnesení č. 401/2023 (7/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru dle § 27, odst. 7, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
 pro potřeby klientů Domova pro seniory, Lidická 189, 386 01  Strakonice 

od pana XX 
věcný dar v celkové hodnotě 19 990 Kč, a to pacientskou přenosnou vážící podložku    
M-999 
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II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do účetnictví 
organizace.  
 
12. Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt „Renovace sportovního zázemí na ZŠ F.L.Čelakovského 
Strakonice II. etapa“ – podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele 
se spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 402/2023 (7/12) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci o finanční podporu projektu „Renovace sportovního 
zázemí na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice II. etapa“ v rámci dotačního programu 
Podpora sportu. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s realizací projektu 
„Renovace sportovního zázemí na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice II. etapa“. 

III. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Renovace sportovního zázemí 
na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice II. etapa“. 
 

 Projekt „Družina generace 21. století“ – podání žádosti o dotaci a 
souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 403/2023 (7/12) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci o finanční podporu projektu „Družina generace 21. 
století“ v rámci dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast 
sportu). 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s realizací projektu 
„Družina generace 21. století“. 

III. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s čerpáním prostředků 
z investičního fondu a povolením převodu prostředků z rezervního fondu v potřebné 
výši z rozpočtu organizace na rok 2023 na předfinancování a spolufinancování realizace 
projektu „Družina generace 21. století“. 
  



Stránka 32 (celkem 35) 
 

 Projekt „Škola myšlení pro budoucnost“ – podání žádosti o dotaci a 
souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 404/2023 (7/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci o finanční podporu projektu „Škola myšlení pro 
budoucnost“ v rámci dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo 
oblast sportu). 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s realizací projektu 
„Škola myšlení pro budoucnost“. 
III. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Škola myšlení pro budoucnost“. 
 

 Uzavření nových smluv o pronájmu nebytových prostor a výpůjčkách 
s příspěvkovou organizací Základní škola F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280 

Usnesení č. 405/2023 (7/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola F. L. 
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 a panem XX, jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostorů v objektu Základní školy Chelčického 555, Strakonice roční nájem 
4 984 Kč + el. energie 600 Kč a pára 3164 Kč  na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 
12. 2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu – skladování materiálu. 
II. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola F. L. 
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 a SKI – KLUB Strakonice, z.s., se sídlem 
Máchova 108, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v 
objektu Základní školy Chelčického 555, Strakonice roční nájem   2075 Kč + el. energie 
2000 Kč na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou, 
účel nájmu – sklad lyží a lyžařského materiálu. 
III. Schvaluje  
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Základní škola F. L. 
Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 a Dyscentrum Strakonice, o.p.s., se sídlem 
Chelčického 555, Strakonice, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostorů v 
objektu Základní školy Chelčického 555, Strakonice roční nájem 0 Kč + el. energie 0 
Kč na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel 
nájmu – provozování Dyscentra. 
IV. Pověřuje 
ředitele Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 uzavřením a 
podpisem předmětných nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce. 
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13. Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt „Rekonstrukce školního víceúčelového hřiště ZŠ 
Poděbradova“ - podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se 
spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 406/2023 (7/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury, 
opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy sportovišť a zároveň s realizací projektu s názvem 
„Rekonstrukce školního víceúčelového hřiště ZŠ Poděbradova“. 
II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2023 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce školního 
víceúčelového hřiště ZŠ Poděbradova“. 
 

 Projekt „Zájmové vzdělávání 2023“ 
Usnesení č. 407/2023 (7/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s 
dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a 
zájmové vzdělávání a případnou realizací projektu s názvem „Zájmové vzdělávání 
2023“. 
 

14. Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
Projednávání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Uzavření nových smluv o pronájmu nebytových prostor 
s příspěvkovou organizací Mateřskou školou Čtyřlístek, Strakonice, 
Holečkova 410 místo původního pronajímatele města Strakonice 

Usnesení č. 408/2023 (7/14) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření  nájemní  smlouvy  mezi  příspěvkovou  organizací  Mateřská  škola Čtyřlístek, 
Strakonice, Holečkova 410 a paní XX,  jejímž předmětem je  pronájem  prostorů o 
výměře 58,1 m² v 1. nadz. podlaží objektu na p. č. st. 472  v  objektu  Mateřské školy 
Čtyřlístek, roční nájem 45.520 Kč  na dobu  určitou od 1.1. 2023 – 31.12. 2023, účel 
nájmu – služby kosmetického salonu. 
II. Pověřuje 
ředitelku Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 uzavřením a podpisem 
předmětné nájemní smlouvy.  
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15. Odbor finanční 
Projednávání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Teplárna Strakonice, a.s. – příprava vytěsnění minoritních akcionářů 
(squeeze-out)  

Usnesení č. 409/2023 (7/15) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
vyhodnocení poptávkového řízení na zajištění poradenských služeb k postupu města 
Strakonice směřujícímu k vytěsnění minoritních akcionářů v obchodní společnosti 
Teplárna Strakonice, a.s., se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, 
s tím, že jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka na zajištění poradenství podaná 
společností ČSOB Advisory, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 
27081907, a dále nabídka na zpracování znaleckého posudku ve věci ocenění akcií 
společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro účely zamýšleného vytěsnění minoritních 
akcionářů podaná společností NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., se sídlem 
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ 24664651. 
II. Schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo (v předloženém znění) mezi městem Strakonice jako 
objednatelem a společností ČSOB Advisory, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, IČ 27081907, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zajištění poradenství 
k postupu města Strakonice směřujícímu k vytěsnění minoritních akcionářů v obchodní 
společnosti Teplárna Strakonice, a.s., se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 
Strakonice, za cenu vymezeného předmětu díla 199 000 Kč bez DPH a cenu případných 
následných konzultací a doplnění na bázi expertní hodinové sazby 3 000 Kč bez DPH. 
III. Schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo (v předloženém znění) mezi městem Strakonice jako 
objednatelem a společností NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., se sídlem Jakubská 
647/2, 110 00 Praha 1, IČ 24664651, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je 
zpracování znaleckého posudku ve věci ocenění akcií společnosti Teplárna Strakonice, 
a.s. pro účely zamýšleného vytěsnění minoritních akcionářů v obchodní společnosti 
Teplárna Strakonice, a.s., se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice, 
za cenu vymezeného předmětu díla 300 000 Kč bez DPH a cenu případných následných 
konzultací a doplnění na bázi expertní hodinové sazby 3 000 Kč bez DPH.  
IV. Pověřuje  

starostu města podpisem smluv o dílo dle bodů II. a III. tohoto usnesení. 

 

16. Místostarosta 
 Finanční analýza pro Modernizační fond, program HEAT – ZEVO PÍSEK 

s.r.o. 
Usnesení č. 410/2023 (7/16) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
finanční analýzu pro Modernizační fond, program HEAT předloženou společností ZEVO 
PÍSEK s.r.o. 
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17. Odbor rozvoje 

 Podnět na pořízení změny územního plánu Strakonice 
Usnesení č. 411/2023  
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
odboru rozvoje předložit na jednání ZM Strakonice podnět na pořízení změny Územního 
plánu Strakonice, předmětem změny bude prověření změny funkčního využití pozemků 
p.č. 17/15 a 17/5 a severní části pozemku p.č. 17/1 v k.ú. Nové Strakonice z plochy 
„Os plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova“ na funkční využití „ZO zeleň 
ochranná a izolační“ a změna funkčního využití pozemků p.č. st. 11 a st. 12 v k.ú. Nové 
Strakonice z plochy „Sbo plochy smíšené obytné – bydlení a občanská vybavenost“ na 
funkční využití „PU veřejná prostranství všeobecná“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 17,05 hodin.  

Datum pořízení zápisu: 25.01.2023 
Zapsala: Radmila Brušáková   
 
 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


