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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  115. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. září 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 
Mgr. Malotová - PR 

 
Omluveni:  Mgr. Ing. Vondrys – starosta  

PhDr. Říhová - místostarostka 
 
Program:  
1. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2013 

            Usnesení č. 3131/2013 
2. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2013/2014 

            Usnesení č. 3132/2013 
3. Zápis z Rady seniorů města 

            Usnesení č. 3133/2013 
4. Zápis z 5. jednání Komise pro sport ze dne 5. 9. 2013 

            Usnesení č. 3134/2013 
5. Sběrný dvůr Strakonice – Dodatek č. 2 ke smlouvě 10074144 o poskytnutí podpory ze SFŽP 

            Usnesení č. 3135/2013 
6. Rozpočtová opatření č. 85-91 

            Usnesení č. 3136/2013 
7. MěÚSS – ubytování v AD 

            Usnesení č. 3137/2013 
8. Organizační struktura MěÚ – Infocentrum pro seniory 

            Usnesení č. 3138/2013 
9. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 3139/2013 – 3147/2013 
10. Uzavření  smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově ve Smetanově ulici 533 mezi  ČŘ- Úřad 
práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 , IČ 72496991 a městem Strakonice, 
jejímž předmětem je pronájem velké zasedací místnosti pro potřeby školení předsedů a zapisovatelů 
okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

            Usnesení č. 3148/2013 
11. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 

            Usnesení č. 3149/2013 
12. Příspěvek na nájemné na rozšíření tréninkových hodin – HC Strakonice, o. s., TJ ČZ Strakonice – 
oddíl házené             
                             Usnesení č. 3150/2013          
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115. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Pavel v 15:30 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2013 
Usnesení č. 3131/2013 (115/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
rozbor hospodaření města Strakonice a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2013. 
 
2. Jazykové vzdělávání zaměstnanců města Strakonice 2013/2014 
Usnesení č. 3132/2013 (115/2) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance města  (7 skupin x 30 výukových 
hodin â 60 minut) se společností EUROŠKOLA SOŠ, s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Milanem 
Viererem, IČ: 0025165542, za cenu  57.750  Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Ing. Pavla Vondryse podpisem této smlouvy. 
 
3. Zápis z Rady seniorů města 
Usnesení č. 3133/2013 (115/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 4. jednání Rady seniorů města ze dne 19.8.2013. 
 
4. Zápis z 5. jednání Komise pro sport ze dne 5. 9. 2013 
Usnesení č. 3134/2013 (115/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 5. jednání komise pro sport ze dne 5. 9. 2013. 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5. 000 Kč SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a ceny 
pro vítěze soutěží při odpoledni plném basketbalu a soutěží ve sportovní hale STARZ dne 3. 11. 2013, 
pro nejlepší družstva při turnaji smíšených školních družstev strakonických ZŠ (1.-4. ročník) 
v tělocvičně ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 882 dne 10. 11. 2013 a při Vánočním turnaji minižactva 2013 ve 
sportovní hale STARZ a hale TJ ČZ Strakonice ve dnech 27.-29. 12. 2013. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1. 000 Kč Duze Husot na ceny a poháry pro účastníky 
hokejbalového turnaje čtyřčlenných družstev ve Strakonicích ve dnech 9.-10. 11. 2013. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10. 000 Kč SKI-Klubu Strakonice na pronájem sálu, 
ozvučení, ceny a diplomy při závodu v přespolním běhu – Běh okolo Kuřidla v Habeši dne 5. 10. 2013 
a s udělením záštity starosty města Strakonice nad Během okolo Kuřidla v Habeši dne 5. 10. 2013.  
IV. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3. 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na ceny a 
rozhodčí při souboru turnajů v házené pro mládež v Házenkářské hale Strakonice ve dnech 28. 10. 
2013, 1. 12. 2013 a 14. 12. 2013.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2. 900 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů 
na pokrytí nákladů spojených s plaveckými závody - Vánoční cena 2013 se soutěží Plave celá rodina 
na Plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 19. 12. 2013. 
VI. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na poháry pro nejlepší tři 
družstva a jednotlivce v kategorii muži a ženy při turnaji neregistrovaných všech kategorií v kuželně 
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TJ Fezko Strakonice ve dnech 15.-22. 10. 2013.  
VII. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na ceny při akci nazvané 
Jitrnice v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 13. 12. 2013.  
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1. 000 Kč TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na 
uspořádání Vánoční ceny žáků a mladšího dorostu v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 15. 12. 2013.  
IX. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3. 000 Kč TJ Otava Strakonice na technické zajištění 
veřejných závodů ve vodním slalomu na Podskalí ve dnech 5.-6. 10. 2013.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3. 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání a 
ceny při celostátním turnaji mladších žákyň na tenisových kurtech TK Strakonice, o. s., ve dnech 3.-5. 
8. 2013, při celostátním turnaji mladších žáků na tenisových kurtech TK Strakonice, o. s., ve dnech 3.-
5. 8. 2013, při celostátním turnaji v babytenise na tenisových kurtech TK Strakonice, o. s., dne 7. 8. 
2013, při celostátním turnaji starších žáků kategorie „B“ na tenisových kurtech TK Strakonice, o. s., 
ve dnech 9.-12. 8. 2013.   
XI. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2. 000 Kč Basketbalovému klubu Strakonice na pronájem 
sportovní haly STARZ a rozhodčí při mezinárodním basketbalovém turnaji kadetek a žen – Vondřička 
Cup 2013 ve sportovní hale STARZ ve dnech 6.-8. 9. 2013.  
XII. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Davidu Čadkovi na přípravu, zabezpečení a realizaci ISDE 2013 
na Sardinii ve dnech 30. 9.-5. 10. 2013. 
XIII. Revokuje 
usnesení číslo 2658/2013 ze dne 27. 3. 2013, bod IX.                
 
5. Sběrný dvůr Strakonice – Dodatek č. 2 ke smlouvě 10074144 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
Usnesení č. 3135/2013 (115/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 10074144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt „Sběrný dvůr Strakonice“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. Uzavřením 
Dodatku č.2 dochází ke změně termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce 
z 30.11.2012 na 15.8.2013.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě č. 10074144. 
 
6. Rozpočtová opatření č. 85-91 
Usnesení č. 3136/2013 (115/7) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje  
RO  č. 85      Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, dochází 
pouze k přesunům v rámci daného odboru 
 
 
 
odbor účel org. paragraf položka částka 
            
Maj čerpání vodohospodářského fondu - opravy 727 2321 5171 -54 000 
  změna z neinvestiční  položky na položku investiční 727 2321 6122 54 000 
 (vybavení laboratoře a nábytek na ČOV) 
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Maj energetický audit základních a mateřských škol 790 3113 5169 -50 000 
  změna z neinvestiční  položky na položku investiční 790 3111 6121 50 000 
  (energet. audit MŠ Spojařů) 
RO  č. 86  ve výši  242 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu majetkového odboru na tepelné hospodářství: 

- 140 000,- Kč na opravu výměníkové stanice, Velké náměstí čp. 47, a čp. 49 
- 102 000,- Kč na vypracování povinných průkazů energetické náročnosti budov základních a 

mateřských škol 
Rozpočtové opatření bude kryto vratkou příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
RO  č. 87  ve výši  250 000,- Kč  
Zvýšení  rozpočtu  majetkového odboru na akci „Výměna jídelního výtahu v MŠ A.B. Svojsíka“ z 
důvodu špatného stavu stávajícího výtahu. Rozpočtové opatření bude kryto  odvodem z investičního 
fondu příspěvkové organizace MŠ A. B. Svojsíka. 
RO  č. 88  ve výši  554 437,61 Kč 
Neinvestiční zálohová platba  transferu ze státního rozpočtu a EU pro ZŠ Povážská, Strakonice na 
projekt OP VK „Moderně a interaktivně ve výuce“. 
RO  č. 89  ve výši  612 499,-  Kč  
Finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II. čtvrtletí roku 2013. 
RO  č. 90  ve výši  24 000 Kč  
Zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování 
pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, na provádění dohledu nad výkonem 
pěstounské péče. 
RO  č. 91  ve výši  16 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, oddělení personalistiky z položky 
odměny členům komisí města, kde dojde k úspoře finančních prostředků na položku náhrady mezd 
v době nemoci. 
II.  Nařizuje 
odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci MŠ A.B. Svojsíka ve výši 250 000,- Kč do 
rozpočtu zřizovatele (RO č. 87). 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 85 - 91  provést. 
 
7. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 3137/2013 (115/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vladimíra Procházky v období od 6.9.2013 do 30.11.2013 
s ubytováním v Azylovém domě paní Věry Žigové v období od 9.9.2013 do 30.11.2013. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 6.9.2013 do 30.11.2013 (p. Procházka); na dobu od 9.9.2013 do 30.11.2013 (pí Žigová). 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
8. Organizační struktura M ěÚ – Infocentrum pro seniory 
Usnesení č. 3138/2013 (115/9) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
s účinností od 1.10.2013 organizační změnu spočívající ve zvýšení počtu zaměstnanců obce  
zařazených v obecním úřadu o 1 pracovní místo na celkových 157 zaměstnanců. 
II . Pracovní pozice bude organizačně začleněna do odboru školství a CR, oddělení cestovního ruchu. 
III. Ukládá  
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tajemníkovi městského úřadu provést všechny pracovně právní kroky s touto změnou     související. 
 
9. Majetkové záležitosti 
 
1) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 008 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 3139/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 008 v domě č. p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice, o velikosti 
1+1 a výměře 36,10 m2 s paní Denisou Žigovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení vždy o další 3 měsíce formou dodatku 
k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. V NS budou vyjmenovány osoby, které budou 
v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem 
v bytě (§689 Občanského zákoníku).   
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.829,-Kč. V nájemní smlouvě bude 
sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Příspěvková organizace Základní škola Povážská Strakonice, IČ 70876240 – dodatek č. 1 
Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-439 
Usnesení č. 3140/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2012-439 mezi městem Strakonice a příspěvkovou 
organizací Základní škola Povážská Strakonice, Povážská 560, 386 01 Strakonice, IČ 70876240,  kde  
předmětem  výpůjčky bude tento  nemovitý majetek města Strakonice: 
areál „ZŠ Povážská čp. 560“: 
- budova ZŠ čp. 560  na pozemku p.č. st. 881 
- pozemek p.č. st. 881 – výměra 5.684 m2 
- pozemek p.č. 299/3 – výměra 1.299 m2, včetně příslušenství  
- pozemek p.č. 299/9 – výměra 504 m2 (oplocení, herní prvky, lavičky, …) 
- zpevněné plochy v areálu školy, vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2012-439.  
 
3)  Žádost o souhlas se změnou užívání   
Usnesení č. 3141/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s povolením změny užívání nebytových prostorů v objektu bývalé MŠ v Ellerově ulici  č.p. 160 ve 
Strakonicích.(jedná se o prostory 1. nadzemního podlaží o výměře 207 m2),  jejichž nájemcem je na 
základě nájemní smlouvy č. 02-225 uzavřené s městem Strakonice dne 30.9.2002  Dům dětí a mládeže 
Strakonice, nový účel užívání: posilovna a klubovny pro činnost DDM Strakonice.  
II. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 02-225 uzavřené mezi  městem Strakonice a DDM 
Strakonice dne 30.9.2002, jehož předmětem bude změna  účelu využití pronajatých prostorů 
z původně uvedeného účelu Automodeláři (autodráha) na nový účel využití - posilovna a klubovny pro 
činnost DDM Strakonice, na základě předložení rozhodnutí o změně v užívání stavby, vydaného SÚ 
MÚ Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku.  
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4)  Žádost o souhlas se změnou užívání   
Usnesení č. 3142/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s povolením změny užívání z dosavadní bytové jednotky, nacházející se v objektu ZŠ  Jezerní 1280, 
Strakonice, jejímž vypůjčitelem je na základě smlouvy o výpůjčce č. 2012-437 uzavřené s městem 
Strakonice 21.12.2012 ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice,  Jezerní 1280, na nebytový prostor s  účelem 
užívání: dílna pro školníka ZŠ.  
 
5) Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni v souvislosti se 
stavbou: „Strakonice – Blatský rybník p.č. 48/70 – kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Ing. Ivo Šafařík, 397 01 Písek 
Usnesení č. 3143/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro uložení energetického 
zařízení do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 475/3 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti 
se stavbou: „Strakonice – Blatský rybník p.č. 48/70 – kNN“ , dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
6) Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a plánovanou realizací stavby: „Dražejov – parc. č. 1269/33 - kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 3144/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít Smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1269/60 Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Dražejov – parc.č. 1269/33 -kNN“, dle sazebníku. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku  v majetku  města 
Strakonice p.č. dle KN 168/3 v  k.ú. Strakonice v souvislosti s vybudováním 2 kanalizačních 
přípojek pro svedení dešťových vod. 
Žadatel: Alena Kaliánová, 312 00 Plzeň 
Usnesení č. 3145/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením 2 dešťových kanalizačních  přípojek do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 
168/3 v k.ú Strakonice v souvislosti se svodem dešťových vod ze střechy objektu č.p. 140, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
8) Příspěvková organizace Městské kulturní středisko, IČ 00367869 – dodatek č. 1 Smlouvy o 
výpůjčce nemovitého majetku města Strakonice č. 2012-448 
Usnesení č. 3146/2013 (115/6) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2012-448 mezi městem Strakonice a příspěvkovou 
organizací Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice, IČ 00367869,  kde  se 
předmětem  výpůjčky rozšíří o  tento  nemovitý majetek města Strakonice: 
 areál „Jedárny“: 
- budova „Jedárny“ bez čp/če  na pozemku p.č. st. 5 
- pozemek p.č. st. 5 – výměra 453 m2 
- výše uvedený pozemek včetně příslušenství (zpevněné plochy, …), vše v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2012-448.  
 
1)  ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – JÍMÁNÍ VODY 
Usnesení č. 3147/2013 (115/6a) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy v souvislosti s přípravou realizace stavby: „ÚV Pracejovice – 
rekonstrukce a modernizace – jímání vody dle přílohy. Předmětem nájemní smlouvy je dočasný zábor 
části pozemku p.č. dle KN 624 v k.ú. Střela o výměře cca 500 m2 a dále části pozemku p.č. dle KN 
1127 v k.ú. Pracejovice o výměře cca 20 m2. Trvání nájemní smlouvy je stanoveno dobou realizace 
stavby. Cena nájemného je stanovena ve výši 20 Kč/m2/rok. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné nájemní smlouvy. 
 
10. Uzavření  smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově ve Smetanově ulici 533 mezi Česká 
republika - Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 , IČ 72496991 
a městem Strakonice, jejímž předmětem je pronájem velké zasedací místnosti pro potřeby 
školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR  
Usnesení č. 3148/2013 (115/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově ve Smetanově ulici č.p. 533 mezi Česká 
republika - Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2, IČ 72496991 a 
městem Strakonice, jejímž předmětem je pronájem velké zasedací místnosti pro potřeby školení 
předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR za cenu 3.850,- Kč a jednorázovou platbu za úklid ve výši 291,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor v předloženém znění. 
III. Souhlasí 
s uzavíráním příslušných smluv o nájmu nebytových prostor - velké zasedací místnosti v budově ve 
Smetanově ulici č.p. 533 mezi vlastníkem této budovy jako pronajímatelem a městem Strakonice jako 
nájemcem, pro potřeby školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do 
orgánů města Strakonice, Jihočeského kraje nebo České republiky a pověřuje starostu města podpisem 
těchto smluv. 
 
11. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 
Usnesení č. 3149/2013 (115/11) 
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 
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28. září 2013 – reprodukovaná hudba – Zahájení házenkářské sezóny 2013/ 2014 – Venkovní areál 
TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice – pořádá TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 
Strakonice - od 22:00 hodin do 24:00 hodin. 
 
12. Příspěvek na nájemné na rozšíření tréninkových hodin – HC Strakonice, o. s., TJ ČZ 
Strakonice – oddíl házené            
Usnesení č. 3150/2013 (115/12) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
A) 
příspěvek HC Strakonice, o. s., na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie 
žactva, dorostu, juniorů  a dospělých na rok 2013 ve výši 3 077 250 Kč.  
B) 
příspěvek TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice 
pro kategorie žactva, dorostu a dospělých na rok 2013 ve výši 837 800 Kč.  
II. Souhlasí  
s poskytnutím finančních prostředků HC Strakonice, o. s., o 40 000 Kč a TJ ČZ Strakonice – oddílu 
házené o 30 000 Kč na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních města Strakonice pro kategorie 
žactva a  dorostu (v případě HC Strakonice, o. s., včetně kategorie juniorů) v roce 2013 v souvislosti 
s rozšířením tréninkových hodin. Bude kryto z organizace 213, z prostředků původně schválených 
Občanskému sdružení Karate Strakonice. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                         Ing. Luděk Joza  
  místostarosta                                 člen RM     


