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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  133. jednání Rady města Strakonice 

konaného 12. února 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Omluveni:  PhDr. Říhová – místostarostka 
  
Program:  
 
1. Městská policie:    
A/Využití stánku v Rennerových sadech pro potřeby MP  
B/ Navýšení početního stavu MP o 2 (projekt „Asistent prevence kriminality“) 

       Usnesení č. 3523/2014 
2. STARZ – Kopie smluv (reklama umístěná na plotech sportovišť spravovaných STARZ)  

       Usnesení č. 3524/2014 
3. TS - Vyúčtování oprav a rekonstrukcí bytových a nebytových prostor za r. 2013 

       Usnesení č. 3525/2014 
4. Zápis z Rady seniorů města 

       Usnesení č. 3526/2014 
5. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s OSA  (Zahájení adventu) 

       Usnesení č. 3527/2014 
6. ŠK :  
A/ Čerpání finančních prostředků z investičního fondu 

       Usnesení č. 3528/2014 
B/ Výzva k podání nabídky na koupi služebního osobního vozu 

       Usnesení č. 3529/2014 
7. Projekt „Strakonice – útulek pro opuštěné psy“ 

       Usnesení č. 3530/2014 
8. MěKS:  
A/ Informace o servisních službách prováděných v MěKS Strakonice.  

       Usnesení č. 3531/2014 
B/ Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor  

       Usnesení č. 3532/2014 
9. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem  

       Usnesení č. 3533/2014 
10. MěÚSS: A/ Ubytování v AD 

       Usnesení č. 3534/2014 
B/ Prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 3535/2014 
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11. Projekt „Strakonická šifra“-spolufinancování projektu z prostředků města 
       Usnesení č. 3536/2014 

12. Dodatek č. 1 sml.č. 04-001 o poskytování informačních služeb v oblasti turistického ruchu  
       Usnesení č. 3537/2014 

 
13. Pozvání delegací partnerských měst – 21. MDF 

       Usnesení č. 3538/2014 
14. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

       Usnesení č. 3539/2014 
15.Projekt „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice“- podání žádosti o grant a 
spolufinancování  projektu  z prostředků města 

       Usnesení č. 3540/2014 
16. Projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“  
– Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad   

       Usnesení č. 3541/2014 
17. Projekt „Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ – 
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad       

       Usnesení č. 3542/2014 
18. Projekt „Strakonice – zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích“ – 
spolufinancování projektu  z prostředků města Strakonice  

       Usnesení č. 3543/2014 
19.STARZ -  realizace akce přípojka teplovodu a vodovodu v areálu Na Křemelce                         

       Usnesení č. 3544/2014 
20.Rozpočtové  opatření  č.  2                   

       Usnesení č. 3545/2014 
21. Poskytnutí finančního příspěvku – dětský karneval   

       Usnesení č. 3546/2014 
22. Majetkové záležitosti  

               Usnesení č. 3547/2014 – 3549/2014 
23. Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM       

       Usnesení č. 3550/2014 
24. Dodatek č. 11 ke sml. o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území 
města,  uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice     

       Usnesení č. 3551/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
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1. Městská policie:    
A/Využití stánku v Rennerových sadech pro potřeby MP  
B/ Navýšení početního stavu MP o 2 (projekt „Asistent prevence kriminality“) 
Usnesení č. 3523/2014 (133/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s využitím stánku v Rennerových  sadech jako detašované pracoviště městské policie.  
II. Souhlasí 
s navýšením početního stavu městské policie o dvě místa a to na pozice asistent prevence  
kriminality a to v případě, budou-li vybráni z řad uchazečů. 
 
2. STARZ – Kopie smluv (reklama umístěná na plotech sportovišť spravovaných 
STARZ)  
Usnesení č. 3524/2014 (133/2)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled smluv – bannery s reklamou umístěné na plotech u sportovišť STARZ v majetku 
města  za  rok 2014. 
 
3. TS - Vyúčtování oprav a rekonstrukcí bytových a nebytových prostor za r. 2013 
Usnesení č. 3525/2014 (133/3)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí: 
vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných prostorů 
domů, tak i bytů za rok 2013. 
II. Bere na vědomí: 
hospodářský výsledek bytového fondu města Strakonice ve výši 8.450.153,30 Kč za rok 2013. 
 
4. Zápis z Rady seniorů města 
Usnesení č. 3526/2014 (133/4)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 7. jednání Rady seniorů města ze dne 23.1.2014. 
 
5. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s OSA  (Zahájení adventu) 
Usnesení č. 3527/2014 (133/5)  
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, 16056 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce pořádané městem Strakonice Slavnostní 
zahájení adventu dne 1. 12. 2013. Autorská odměna činí 2904,- vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
6. ŠK :  
A/ Čerpání finančních prostředků z investičního fondu 
Usnesení č. 3528/2014 (133/6)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí: 
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s čerpáním finančních prostředků Šmidingerovy knihovny do výše 300 000,- Kč 
z investičního fondu organizace za účelem koupě služebního vozidla. 
 
B/ Výzva k podání nabídky na koupi služebního osobního vozu 
Usnesení č. 3529/2014 (133/7)  
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 
koupi služebního osobního vozu pro potřeby Šmidingerovy knihovny, za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. uchazeč: AUTO KÁPL s.r.o, Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek 
2. uchazeč: CITY – CAR a.s., Rudolfovská 42, 370 01 České Budějovice 
3. uchazeč: Auto Kalný s.r.o., Písecká 1292, 386 01 Strakonice  
4. uchazeč: VETO CZ s.r.o., Hradišťská 2532, 397 01 Písek 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice a Šmidingerovy knihovny 
v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na koupi 
služebního osobního vozu. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen Mgr. Andrea Karlovcová (ředitelka ŠK) 
2. člen Marta Hessová (zástupkyně ředitelky ŠK) 
3. člen Ladislav Kálal (řidič ŠK) 
4.  člen Rudolf Slavík (MěÚ – odbor dopravy)  
5.  člen Ján Šouc (MěÚ – řidič) 
 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník Ing. Stanislav Štěpánek (MěÚ – vedoucí kanceláře tajemníka)   
2. náhradník Tomáš Vlasák (pracovník ŠK) 
IV. Ukládá 
ředitelce Šmidingerovy knihovny zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
7. Projekt „Strakonice – útulek pro opuštěné psy“ 
Usnesení č. 3530/2014 (133/9)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Podpora činnosti útulků pro zvířata na projekt „Strakonice – psí 
útulek“ 
 
8. MěKS:  
A/ Informace o servisních službách prováděných v MěKS Strakonice 
Usnesení č. 3531/2014 (133/10  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí  
informaci o servisních službách pravidelně prováděných v MěKS Strakonice.  
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B/ Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor  
Usnesení č. 3532/2014 (133/11)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 38m2 v letním 
kině, ul. Pod Hradem čp. 9  ve Strakonicích / šatna pro účinkující/  s hudební skupinou Šafrán  
za cenu 2.400 Kč ročně. 
II. Pověřuje  
ředitelku MěKS  Evu Dresslerovou přípravou nájemní smlouvy, která bude po konzultaci 
s právním oddělením MěÚ  Strakonice předložena k podpisu starostovi města. 
 
9. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem  
Usnesení č. 3533/2014 (133/12)  
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2014 v mateřských školách zřizovaných 
městem Strakonice (dle přílohy). 
 
10. MěÚSS: 
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3534/2014 (133/13)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Vladimíra Procházky v období od 3.2.2014 do 
30.4.2014. 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu s p. Vladimírem Procházkou o poskytnutí služby sociální 
prevence na dobu od 3.2.2014 do 30.4.2014.  
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3535/2014 (133/14)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Jana Farkaše, paní 
Marie Ferencové, paní Petry Ferencové, pana Lukáše Horvátha, paní Ivety Horváthové, 
pana Tomáše Irdzy, paní Ireny Minarikové, pana Jaroslava Pohlotko, paní Nataši 
Schusterové, pana Jana Síkory, paní Jany Tyburcové, pana Jiřího Vacha, paní Jany 
Zábranské na dobu určitou od 1.3.2014 do 30.4.2014 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky (dle bodu I.) ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence  na dobu určitou  od 1.3.2014 do 30.4.2014. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
11. Projekt „Strakonická šifra“-spolufinancování projektu z prostředků města 
Usnesení č. 3536/2014 (133/15)  
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje „Produkty a služby 
v cestovním ruchu „Strakonická šifra“.    
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného Grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2014 na spolufinancování  
projektu „Strakonická šifra“.  
 
12. Dodatek č. 1 sml. č. 04-001 o poskytování informačních služeb v oblasti turistického 
ruchu 
Usnesení č. 3537/2014 (133/16)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04-001 o poskytování informačních služeb v oblasti 
turistického ruchu ze dne 2. 1. 2004 mezi městem Strakonice a RNDr. Ladislavem Havlem – 
Ciao..., cestovní kancelář a mapové informační centrum, Zámek 1, Strakonice, IČ: 10315926, 
jehož předmětem je úprava čl. IV. Doba trvání smluvního poměru, kdy účinnost smlouvy lze 
ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, a úprava čl. VI. Finanční ustanovení, kdy cena 
za poskytování informačních služeb dle této smlouvy činí Kč 66 000,- ročně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku v předloženém znění  
 
13. Pozvání delegací partnerských měst – 21. MDF 
Usnesení č. 3538/2014 (133/17)  
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí 
s pozváním 4 členných delegací z partnerských měst Bad Salzungen (SRN), Lengnau 
(Švýcarsko) a oblasti Calderdale (Velká Británie) do Strakonic  u příležitosti konání  
21. Mezinárodního dudáckého festivalu ve dnech 21.-24. srpna 2014. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit pobyt delegací včetně programu. 
 
14. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 3539/2014 (133/18)  
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 
a) 22. února 2014 – živá hudba - Romská taneční zábava – U Zborova, Bavorova 20, 386 
01 Strakonice – pořádá Vasil Grundza, Na Dubovci 6, 386 01 Strakonice – od 22:00 hodin 
do 03:00 hodin následujícího dne. 
b) 21. února – 31. prosince 2014 – živá hudba, hudební produkce, převážně hudební skupiny 
– Music bar Křemelka, Na Křemelce 304, 386 01 Strakonice – pořádá Roman Klučka, 386 
01 Strakonice, IČ: 16838050 – od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne. 
 
15. Projekt „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice“- podání žádosti o grant a 
spolufinancování  projektu  z prostředků města 
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Usnesení č. 3540/2014 (133/19)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a 
modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení na projekt „Autobusová zastávka 
Radomyšlská, Strakonice“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků 
v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2014 na spolufinancování realizace 
projektu „Autobusová zastávka Radomyšlská, Strakonice“  

        
16. Projekt „Komunika ční napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve 
Strakonicích“ – Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad   
Usnesení č. 3541/2014 (133/20)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského 
mostu ve Strakonicích“ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a 
Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad,  Jeronýmova 1750/21, 370 01 České 
Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 64,3 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
maximálně však v celkové výši 10 000 000,00 Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

        
17. Projekt „Komunika ční napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve 
Strakonicích“ – Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad   
Usnesení č. 3542/2014 (133/21)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad na projekt "Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve 
Strakonicích" (reg. číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02716) mezi Městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, 386 01 Strakonice a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 
1750/21, 370 01 České Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 85% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 4.261.045,75 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
    
18. Projekt „Strakonice – zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích“ – 
spolufinancování projektu  z prostředků města Strakonice  
Usnesení č. 3543/2014 (133/22)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 
na projekt „Strakonice – zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích“ 
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II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2014 na spolufinancování realizace projektu 
„Strakonice – zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích“ 

        
19. STARZ -  realizace akce přípojka teplovodu a vodovodu v areálu Na Křemelce                         
Usnesení č. 3544/2014 (133/24)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s realizací akce Přípojka teplovodu v areálu Na Křemelce v ceně do 100.000,-- Kč. 
II. Pověřuje 
p. Stanislava Sedláčka, vedoucího zimního stadionu, dohledem nad realizací akce. 

        
20. Rozpočtové  opatření  č.  2                  
Usnesení č. 3545/2014 (133/25)  
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 2  ve výši  100 000,- Kč 
Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ na zřízení teplovodní přípojky na 
fotbalovém stadionu Na Křemelce (viz. materiál k projednáni v RM dne 12. února 2014, č. 
133/24). 
Rozpočtové opatření bude kryto odvodem nedočerpaných účelových prostředků 
příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 2 provést. 

        
21. Poskytnutí finančního příspěvku – dětský karneval  
Usnesení č. 3546/2014 (133/26)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení Strakoband, Vasil Grundza, Na 
Dubovci 6, Strakonice,  ve výši Kč 1.500,- na zajištění sálu a cen pro dětský karneval, který 
se uskuteční v DDM Strakonice 22. 2. 2014.  
  
22. Majetkové záležitosti  
            
1) Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, IČ: 251810 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou Dohody o změně 
veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 3547/2014 (133/23)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy, mezi Městským úřadem, odbor 
stavební úřad, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 
386 01 Strakonice, IČ: 251810 jejímž předmětem je souhlas a povolení změny před 
dokončením stavby „Pěší komunikace – ZŠ Dukelská, k.ú. Nové Strakonice, p.č.st. 182/1“ na 
pozemku p.č.st. 182/1 v k.ú. Nové Strakonic, obec Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
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2) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce a dodávky: „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“ 
Usnesení č. 3548/2014 (133/23)  
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 na 
stavební práce: „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“. 
II. Souhlasí 
s odůvodněním veřejné zakázky, jež je součástí předběžného oznámení veřejného zadavatele 
dle § 86 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na stavební práce „Revitalizace 
strakonického hradu – II. etapa“ 
 
3) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce: „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“ 
Usnesení č. 3549/2014 (133/23)  
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 na 
stavební práce: „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s odůvodněním veřejné zakázky, jež je součástí předběžného oznámení veřejného zadavatele 
dle § 86 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na stavební práce „Revitalizace 
areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“ 
 
23. Navržení výše odměn neuvolněným členům ZM  
Usnesení č. 3550/2014 (131/3)  
Rada města po projednání  
I. Navrhuje ZM 
schválit odměnu neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písm. n, § 72 a 77 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením 
vlády č. 459/2013 ze dne 18.12.2013 o odměnách za výkon funkce členů ZM 
s platností od  1.1.2014   
členům ZM                                                           ve výši    870,- Kč/měsíc                                                 
členům RM                                                           ve výši 2 550,- Kč/měsíc                                                     
předsedům výborů ZM a komisí RM                   ve výši 2 350,- Kč/měsíc              
členům výborů ZM a komisí RM                         ve výši 2 010,- Kč/měsíc                 
II. Doporu čuje ZM  
schválit neuvolněným členům RM a ZM a neuvolněným členům RM a ZM, kteří vykonávají 
funkce předsedů ZM, komisí RM a členů výborů ZM,  komisí RM měsíční odměnu podle 
funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu, s platností od 1.1.2014. V případě, že 
zastávají takových funkcí více, poskytne se jim pouze jedna odměna a to ta nejvyšší. 
 
24. Dodatek č. 11 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby 
na území města,  uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice   
Usnesení č. 3551/2014 (132/1)  
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
cenu přepravního výkonu pro rok 2014 ve výši 38,63 Kč/km. 
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II. Bere na vědomí 
předpokládanou ztrátu pro rok 2014 ve výši 4 113 900 Kč za předpokladu ujetí 146 000 km 
pro potřeby města Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu dodatku č. 11 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako 
veřejné služby na území města Strakonice. 
   
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel   
           starosta               místostarosta   


