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   - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
 
 

Z á p i s 
z  147. jednání Rady města Strakonice 

konaného 4. června 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Ing. Joza, Mgr. Samec, Mgr. Cháberová 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

 
Omluveni:  Mgr. Pavelka – člen RM 

Mgr. Malotová - PR 
Program:  
1. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
   Usnesení č. 3985/2014 
2. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Strakonická šifra“  
   Usnesení č. 3986/2014 
3. Projekt „Konsolidace IT města Strakonice“- podání žádosti o dotaci a pověření statutárního 
zástupce  
   Usnesení č. 3987/2014 
4. Projekt „Strakonice v proměnách času – kniha fotografií“ – Smlouva o poskytnutí grantu 
   Usnesení č. 3988/2014 
5. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení 
zásahovou  výstrojí“  
   Usnesení č. 3989/2014 
6. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským 
pro práva   k dílům hudebním, o. s. (Slavnostní večer pro záchranáře) 
   Usnesení č. 3990/2014 
7. Poskytnutí finančního příspěvku – výměnný pobyt studentů  
   Usnesení č. 3991/2014 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
   Usnesení č. 3992/2014 
9. Finanční příspěvek – TJ Dražejov    
   Usnesení č. 3993/2014 
10. Rozpočtové opatření č. 57 
   Usnesení č. 3994/2014 
11. Projekt „Žijeme v památce“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu 
z rozpočtu města Strakonice 
   Usnesení č. 3995/2014 
12. Majetkové záležitosti 
   Usnesení č. 3996/2014 – 4010/2014 
13. Finanční příspěvek – Tenis klub Strakonice    
   Usnesení č. 4011/2014 
14. Různé 
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147. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:35 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. MěÚSS – prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3985/2014 (147/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jany Zábranské, paní Marie Ferencové, 
pana Jiřího Vacha, paní Jany Tyburcové, pana Jaroslava Pohlodka, paní Nataši Schusterové, 
pana Jana Síkory a pana Jana Farkaše na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.8.2014. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
na dobu určitou od 1.7.2014 do 31.8.2014. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
2. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Strakonická šifra“  
Usnesení č. 3986/2014 (147/2)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje 
Produkty a služby v cestovním ruchu na projekt „Strakonická šifra“, mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše 
grantu činí 36 400,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 
3. Projekt „Konsolidace IT města Strakonice“- podání žádosti o dotaci a pověření 
statutárního zástupce 
Usnesení č. 3987/2014 (147/3)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Konsolidace IT města Strakonice“ do 
Integrovaného operačního programu, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné 
správě, 22. kontinuální výzva. 
II. Souhlasí  
v případě přidělení dotace z Fondů EHP 2009 – 2014 se zařazením projektu do návrhu 
rozpočtu města Strakonice na rok 2015 na spolufinancování realizace projektu „Konsolidace 
IT města Strakonice“.  
 
4. Projekt „Strakonice v proměnách času – kniha fotografií“ – Smlouva o poskytnutí 
grantu 
Usnesení č. 3988/2014 (147/4)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OEZI/948/14 na realizaci projektu „Strakonice 
v proměnách času – kniha fotografií“ ( ve výši 29.000,- Kč) mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 
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České Budějovice.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení 
zásahovou    výstrojí“  
Usnesení č. 3989/2014 (147/5)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Jihočeského kraje na 
podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JČK, 1. výzva pro rok 2014 na projekt 
„Úpravy v hasičské zbrojnici a dovybavení zásahovou výstrojí“, mezi městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice (dále jen příjemce grantu) a Jihočeským krajem, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dále jen poskytovatel grantu). Výše 
grantu činí 40 000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
6. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem 
autorským pro práva  k dílům hudebním, o. s. (Slavnostní večer pro záchranáře) 
Usnesení č. 3990/2014 (147/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce pořádané městem Strakonice Slavnostní 
večer pro záchranáře dne 20. 2. 2014. Autorská odměna činí 3 088 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
7. Poskytnutí finančního příspěvku – výměnný pobyt studentů  
Usnesení č. 3991/2014 (147/8)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 5 000 Euroškole Strakonice střední odborné 
škole, s. r. o., Husova 361, Strakonice na zahraniční výměnný pobyt studentů s ekonomickou 
školou Wirtschaftsschulle Erlangen, který se uskutečnil 10.-14. 5. 2014 ve Strakonicích a 24.-
27. 5. 2014 v Erlangenu.  
 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 
Usnesení č. 3992/2014 (147/9)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
 
pátek 13. a sobota 14. června 2014 – reprodukovaná hudba – Country večer s výukou 
tance – Cafe-bar Garnet Strakonice, Dr. Jiřího Fifky 186, 386 01 Strakonice – pořádá 
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Pavel Procházka, Dr. Jiřího Fifky 186, 386 01 Strakonice, IČ: 02789485 – od 22:00 hodin do 
01:00 hodin následujícího dne. 
 
9. Finanční příspěvek – TJ Dražejov    
Usnesení č. 3993/2014 (147/11)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Dražejov na uspořádání Dětského 
sportovního dne v Dražejově, který proběhne ve Sportovním areálu Na Virtě dne 13. 6. 2014. 
Bude hrazeno z organizace 214. 
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Dražejov na náklady při fotbalových 
turnajích v kategorii mladší a starší přípravka ve Sportovním areálu Na Virtě ve dnech 21.-22. 
6. 2014. Bude hrazeno z organizace 214. 
 
10. Rozpočtové opatření č. 57 
Usnesení č. 3994/2014 (147/13)  
Rada města po projednání  
I.  Doporučuje ZM 
schválit 
RO  č. 57  ve výši  1 234 000,-  Kč  
Finanční prostředky na projekt „Strakonice – pilotní projekt separace biologicky 
rozložitelných odpadů“. Celkové předpokládané výdaje  na pořízení kompostérů jsou 1 298 
330,- Kč, na akci je akceptována žádost o dotaci z OPŽP ve výši 1 233 414,- Kč, vlastní 
náklady činí 64 916,- Kč. V rozpočtu města na rok 2014 je schválena částka ve výši vlastních 
nákladů. Vzhledem k tomu, že akce musí být předfinancována a město dosud neobdrželo 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nutné schválit výdaje na celou akci. Rozpočtové opatření 
bude dočasně kryto přesunem z položky údržba zeleně prostřednictvím služeb poskytovaných 
Technickými službami, s.r.o. Po obdržení dotace budou tyto prostředky vráceny na původní 
účel. 
 
11. Projekt „Žijeme v památce“ – schválení realizace a zajištění finančního krytí 
projektu z rozpočtu města Strakonice 
Usnesení č. 3995/2014 (147/14)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s realizací projektu „Žijeme v památce“ a  podáním žádosti o podporu projektu z Fondů EHP 
2009 – 2014, Programu CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění. Předmětem projektu je 
komplexní rekonstrukce objektu Husova 380 (předpokládané celkové výdaje projektu 
37 087 673 Kč). 
II. Souhlasí 
v případě přidělení dotace z Fondů EHP 2009 – 2014 se zařazením projektu do návrhu 
rozpočtu města Strakonice na rok 2015 – 2016  ve výši min. 20 % způsobilých výdajů (tj. cca 
7 417 535 Kč) a nezpůsobilých výdajů projektu, pokud takové výdaje vzniknou. 
 
12. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost paní Dagmar Němečkové,  Strakonice 
Usnesení č. 3996/2014 (147/7)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v domě čp. 1392 v ul. Leknínové 
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ve Strakonicích s níže uvedenou žadatelkou za následujících podmínek: 
- Dagmar Němečková,   Strakonice, nájemné ve výši 300,-Kč/měsíčně + DPH, nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 

 
2) Vyhlášení záměru na pronájem garážových stání 
Usnesení č. 3997/2014 (147/7)  
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech 
Leknínová 1391 a Leknínová 1392 ve Strakonicích:  

- Leknínová 1391 – garážová stání č. 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25  

- Leknínová 1392 – garážová stání č.  11, 13, 18, 19.  

s tím, že min. výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc za jedno garážové stání + 
DPH.  
 
1) Martina Kopecká, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3998/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 007 o velikosti 2+1 a 
výměře 69,30 m2 v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice pro paní Martinu Kopeckou, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1/2 rok. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Vladimíra Božovská, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 3999/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 016 o velikosti 1+1 a 
výměře 52,78 m2 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Vladimírou Božovskou,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 1 měsíc. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
3) František Burian, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 4000/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. A26 o velikosti 1+1 a 
výměře 43,15 m2 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice, s panem Františkem Burianem,  
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
4) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 003/792 ul. Husova 792, Strakonice I, o velikosti 
2+1 a výměře 58,80 m2 
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Usnesení č. 4001/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 003 o velikosti 2+1 (58,80 m2), v domě č.p. 792, ul. Husova, 
Strakonice I, přímým prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena bytu č. 003/792, 
ul. Husova 792, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku je stanovena ve výši 600.000,- Kč. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
5) Žádost pana Jaroslava Doubka, Strakonice  
Usnesení č. 4002/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne  28.1.2005 mezi 
městem Strakonice a panem Jaroslavem Doubkem, v současné době bytem Jezerní 1393, 
Strakonice, jehož předmětem bude závazek pronajímatele nevypovědět výše uvedenou 
nájemní smlouvu po dobu 5-ti let, která bude započata dnem pořízení 33 ks nových válend do 
pronajatých prostorů ubytovny v areálu Zimního stadionu Strakonice, Na Křemelce 512 
(nejpozději do konce roku 2014, a to na náklady nájemce.  
 

6) Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu,  na realizaci 
akce: „Parovodní přípojka domu č.p. 141- OD MAJÁK “ 
Usnesení č. 4003/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice    na 
realizaci akce : „Parovodní přípojka domu č.p. 141 – OD Maják“ za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
 
POTMONT, s.r.o.,Na Kopcech 784, 691 03 Rakvice 
TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno, Komárov 
HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217 , 150 00 Praha 5 
DAICH spol. s r. o. Železná/366 , 390 02 Tábor 
 
Zaslání výzvy je podmíněno dostatkem finančních prostředků na realizaci v rozpočtu města. 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Parovodní přípojka 
domu č.p. 141 – OD Maják“ 
Uveřejnění výzvy je podmíněno dostatkem finančních prostředků na realizaci v rozpočtu 
města. 
III. Jmenuje  
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen  Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen  Ing. Miloš Haiser 
4. člen  Ing. Jan Blahout 
5. člen  p. Michal Bezpalec 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
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1. náhradník  Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník  Ing. Tatiana Šamanková 
3. náhradník  Ing. Švehla Oldřich 
4. náhradník  Ing. Lukáš Srb 
5.         náhradník  p. Jaroslav Houska 
IV. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
V. Ukládá 
vedoucímu majetkovému odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
7) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce – „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 4004/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Ukládá 
majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku 
„Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“. 
 
8) Tomáš Maleč, 387 11 Katovice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 4005/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Tomášem Malečem, bytem, 
387 11 Katovice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Parkoviště na pozemku 
p.č. 764/1 v k.ú. Strakonice“, obec Strakonice.  
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
9) ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 545/56, 
Praha, Nusle – výpůjčka části pozemků p.č. 1370/119, p.č. 1371/167, p.č.1272/11 a p.č. 
441/55, vše v k.ú. Strakonice 
Usnesení č. 4006/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č. 1370/119 o výměře cca 820 m2 , p.č. 
1371/167 o výměře cca 31 m2, p.č. 1272/11 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 441/55 
o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu vybudování protihlukového opatření (SO 
760/8) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“. 
 
10) Allianz pojišťovna, a.s.,  IČ: 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8  – 
pojištění účastníků Sportovních her 
Usnesení č. 4007/2014 (147/7a)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením pojistné smlouvy mezi městem Strakonice a Allianz pojišťovnou, a.s., IČ: 
47115971, se sídlem  Ke Štvanici 656/3, Praha 8, jejímž  předmětem je sjednání pojištění, a to 
úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti a doplňkové asistenční služby pro 284 účastníků 
Sportovních her bývalých okresních měst Jihočeského kraje, které se uskuteční dne  6.6.2014. 
Výše pojištění pro účastníky činí 4.544,-Kč. 
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II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Jihočeský kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, se sídlem 
Nemanická 2133/10, České Budějovice – zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 
břemene) v souvislosti s přípravou stavby: „Oprava a rekonstrukce Husova č.p. 380, 
Strakonice“ 
Usnesení č. 4008/2014 (147/7b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
Souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(věcného břemene) a následně po vybudování a po vyhotovení geometrického plánu smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) mezi smluvními stranami Jihočeský 
kraj - Správa a údržba silnic Jihočeského kraj, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 
České Budějovice, jako stranou povinnou a městem Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, 
386 21 Strakonice, IČ: 00251810, jako stranou oprávněnou, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch města Strakonice (oprávněný), 
spočívající v povinnosti povinného strpět uložení vodovodní a kanalizační přípojky na 
pozemku p.č. 580/43 v k.ú. Strakonice. Právo služebnosti se pro město Strakonice zřizuje 
bezúplatně.  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
2) Mgr. Ludmila Pecharová, Praha 13,  Stodůlky a  MUDr.  Jaromír Topínka, 
Strakonice - výkup pozemku p.č. 354/4 o výměře 324 m2 v k.ú. Strakonice (oddělen z p.č. 
354 v k.ú. Strakonice) 
Usnesení č. 4009/2014 (147/7b)  
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem nemovité věci, a to pozemku p.č. 354/4 v k.ú. Strakonice o výměře 324 
m2,   odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 354 v k.ú. Strakonice, za kupní cenu 
ve výši 48.600,-Kč (150,-Kč/m2). 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uhrazením daně z převodu nemovitosti. 
III. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Vyřazení majetku  
Usnesení č. 4010/2014 (147/7b)  
Rada města po projednání  

I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města Strakonice s pořizovací cenou vyšší než 
20.000,- Kč: 

ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice, Jezerní 1280: 
- počítač PC -  poř. cena 42 312,- Kč, r. poř. 1993. 

 
13. Finanční příspěvek – Tenis klub Strakonice    
Usnesení č. 4011/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
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s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 10.000,- Kč Tenis klubu Strakonice, Máchova 
178, Strakonice na vystavení  poháru Davis cupu u příležitosti 60. výročí existence tenisového 
areálu Na Sídlišti (10.8.2014). Bude hrazeno z organizace 204 – významné akce .  
 
14. Různé 
Rada města projednala: 
Náměty  z 19. zasedání Zastupitelstva města ze dne 12.3.2014. 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                                        PhDr. Ivana Říhová 
  místostarosta                   místostarostka 


