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     Městský úřad Strakonice 
odbor vnitřních věcí 

 
Nexia AP a.s. 
- Bc. Smíšková 
Sokolovská 5/49 
186 00 Praha 8 
 
Naše značka: Vyřizuje: Datum: 
MUST/040494/2014/VV/kot Mgr. Kotrchová/383 700 104 18 .8.2014  

 
 
Vážená paní bakalářko, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, ze dne 7.8.2014, v níž požadujete zaslání kompletní smluvní 
dokumentace (včetně dodatků) uzavřené se společností Technické služby Strakonice s.r.o., 
Vám zasílám  požadované dokumenty dle níže uvedeného přehledu: 
 
rok uzavření – číslo název smlouvy 
 

1997 Smlouva o dílo 
1998 Smlouva o nájmu popelových nádob  
1999 Mandátní smlouva o správě obecního majetku 
2000-244  Smlouva o zaměstnávání uchazečů z ÚP Strakonice 
2000-255 Smlouva o návratné půjčce 
2001-434 Smlouva o organizačním zajištění investic … 
2002-47 Smlouva o zaměstnávání uchazečů z ÚP Strakonice 
2002-88 Smlouva o sběru, odvozu a likvidaci SKO 
2002-189 Smlouva o vzájemném poskytování údajů z GIS města Strakonice 
2002-258 Darovací smlouva 
2002-346 Smlouva o dílo  
2002-376 Smlouva o dílo  
2003-243 Smlouva o nájmu nebytových prostor a ostatních ploch 
2003-244  Smlouva o nájmu parkovacích automatů 
2003-245 Smlouva o nájmu ostatních ploch - pískovny 
2003-394 Smlouva o výpůjčce majetku 
2004-224 Smlouva o dílo na zajištění kontroly a oprav dětských hřišť 
2004-599 Smlouva o dílo 
2004-735 Nájemní smlouva 
2005-25  Smlouva o sběru, odvozu a likvidaci SKO 
2005-27 Smlouva o sběru, odvozu a likvidaci SKO 
2005-871 Smlouva o pronájmu vodohospodářského majetku města Strakonice 
2005-1149 Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod 

kanalizací pro veřejnou potřebu 
2005-1183             Smlouva o nájmu za účelem správy a provozování vodohospodářského     

infrastrukturního majetku 
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2006-153 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
2006-173 Smlouva o nájmu bytu 
2008-379 Smlouva o obstarání věci 
2009-415 Smlouva o výpůjčce 
2009-548 Darovací smlouva 
2012-348 Nájemní smlouva 
2012-452  Smlouva o výpůjčce 

 
   
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Martina Kotrchová 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
  
 
 
 
Vzhledem k mimořádnému rozsahu elektronicky poskytnutých informací  je v souladu s ust. § 
5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
zveřejněna tato doprovodná informace. 
 


