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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  24. jednání Rady města Strakonice 
konané 4. 6. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
 
 
Program: 
 
1. Euroškola Strakonice s.r.o. – užívání bytu 
                            Usnesení č.757/2003 
2. A) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna   
       funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba   
       městského typu“ na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přední Ptákovice 
    B) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech  
       k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna  
       funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba   
       městského typu“ na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přední Ptákovice 
                            Usnesení č.758/2003 
3. Vyhodnocení VŘ – „Autobusové přístřešky MHD“ 
                            Usnesení č.759/2003 
4. Realizace dětských hřišť na Podskalí a v Rennerových sadech 
                            Usnesení č.760/2003 
5. Příspěvek na setkání dětských zastupitelstev Jihočeského kraje ve Strakonicích   
                            Usnesení č.761/2003 
6. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 762/2003 – 775/2003 
7. Smlouva o zajištění odtahu vozidel 
                            Usnesení č.776/2003 
8. MP – Výběrové řízení na dodání osobního vozu Škoda Fabia Combi pro MP 
                            Usnesení č.777/2003 
9. Zakoupení 2 ks faxů pro potřeby MěÚ 
                            Usnesení č.778/2003 
10. Dohoda o zapůjčení databáze ZTP 
                            Usnesení č.779/2003 
11. Nákup počítačů pro potřeby MěÚ 
                            Usnesení č.780/2003 
12. Vybudování klimatizace do serverovny MěÚ v budově Na Stráži 137 
                            Usnesení č.781/2003 
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13. Dodání cedulí s názvy ulic 
                            Usnesení č.782/2003 
14. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím řízených organizací za rok 2002 
                            Usnesení č.783/2003 
15. Rozpočtová opatření č. 30 - 35 
                            Usnesení č.784/2003 
16. Dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Povážská 263, MŠ   
      Čtyřlístek, MŠ Lidická 
                            Usnesení č.785/2003 
17. Výplaty a další odměny neuvolněným členům ZM Strakonice   
                            Usnesení č.786/2003 
18. Smlouva o technické podpoře programu Evidence podnikatelů   
                            Usnesení č.787/2003 
19. SDH Strakonice – žádost o finanční příspěvek  
                            Usnesení č.788/2003 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   24. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členi RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
1. Euroškola Strakonice s.r.o. – užívání bytu 
Usnesení č. 757/2003  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (dům č.p. 361, Husova ul.) 
uzavřené dne 1.8.1994 s Euroškolou Strakonice s.r.o., jehož předmětem bude rozšíření 
předmětu nájmu o bytovou jednotku o vel. 2+1, I. kat., v přízemí domu. Nájemné za tuto část 
předmětu nájmu je stanoveno TS Strakonice s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím bytové jednotky o vel. 2+1, I. kat., v přízemí domu v Husově ul. 361 do 
podnájmu 3. osobě – vždy zaměstnanci Euroškoly Strakonice s.r.o. 
Podnájemní smlouva bude uzavírána vždy na dobu 1 roku s možností prodlužování . 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem  dodatku dle odstavce I.  
 
2. A) Návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna   
       funkčního využití „orná pů“ na funk ční využití „individuální nízkopodlažní   
       zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přední Ptákovice 
    B) Vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a   
       nesouhlasech k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru  
       Strakonice – změna funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální  
       nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Př. Ptákovice 
Usnesení č. 758/2003 (24/1) 
Rada města po projednání 
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I. Doporučuje ZM  
schválit návrh změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba 
městského typu“ na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přední Ptákovice 
II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách a nesouhlasech 
k návrhu změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba 
městského typu“ na pozemku p.č. 403/7 v k.ú. Přední Ptákovice 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh změny územně plánovací dokumentace k projednání ZM 
 
Usnesení č. 759/2003 (24/4) 
Rada města po projednání rozhodla s ohledem na minimální cenový rozdíl, zadat zakázku 
firmě s nejnižší cenovou nabídkou 
I. Bere na vědomí 
pořadí firem z  výběrového řízení na řešení „Autobusových přístřešků MHD“ doporučené 
výběrovou komisí: 

1. pořadí – TSE, spol. s r.o., Mánesova 390/74, 37152 České Budějovice 
2. pořadí – Městský mobiliář Cité s.r.o., tř. T. Bati 3225, 760 01 Zlín 
3. pořadí – Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, Hr. Králové 

II. Rozhodla 
zadat realizaci veřejné zakázky „Autobusové přístřešky MHD“ firmě Městský mobiliář Cité 
s.r.o., tř. T. Bati 3225, Zlín a uzavřít s touto firmou předmětnou smlouvu o dílo a zároveň 
pověřuje starostu jejím podpisem 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a  předložit 
smlouvu k podpisu 
 
4. Realizace dětských hřišť na Podskalí a v Rennerových sadech 
Usnesení č. 760/2003 (24/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací dětských hřišť na Podskalí a v Rennerových sadech dle předložené návrhu. Souhlas 
je podmíněn schválením RO č. 29. ve výši 3 mil. Kč v ZM 
 
5. Příspěvek na setkání dětských zastupitelstev Jihočeského kraje ve Strakonicích   
Usnesení č. 761/2003 (24/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uvolněním částky ve výši Kč 4.000,- na setkání dětských zastupitelstev JK konané ve 
Strakonicích dne 6. 6. 2003 (vystoupení skupiny historického šermu Markýz a zajištění 
průvodce). Příspěvek bude čerpán z kapitoly odboru rozvoje – dětské zastupitelstvo.  
 
6. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 762/2003 (24/11) 
1) Stavební  úpravy  č.p. 2 a 3 
I. Bere  na  vědomí  
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provedení  víceprací, tzn. výměnu obkladů  a  dlažeb  v č.p.3  v místnostech  kde  dochází 
k zásahu  do  stěn  a podlah .  
 
Usnesení č. 763/2003 (24/11) 
2) Projektová dokumentace Úpravy okolí ZŠ Povážská – dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 02-
260, uzavřené mezi městem Strakonice a Ing. arch. Janem Němcem a Ing. arch. Zdeňkem 
Žilkou – účastníky sdružení AR 18 Strakonice. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-260  uzavřené dne 14.10.2002 mezi městem 
Strakonice a Ing. arch. Janem Němcem a Ing. arch. Zdeňkem Žilkou – účastníky sdružení AR 
18, Praha na zpracování projektové dokumentace ZŠ Povážská, Strakonice, přičemž 
předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění díla, tzn. Zpracování projektu úpravy okolí 
ZŠ Povážská 
- vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení    31.5.2003 
- dopracování projektu pro provedení stavby     30.6.2003 
- vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby    31.8.2003 
a s tím související úprava termínu plateb. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 764/2003 (24/11) 
3) Výběrové řízení na dodavatele výtahu do připravované stavby ZŠ Povážská Strakonice . 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na dodavatele Výtahu do připravované stavby ZŠ Povážská Strakonice . 
II. Ustanovuje 
komisi ve složení : předseda : ing. Pavel Pavel 
členové: pan Zdeněk Nikodem, Ing.arch. Němec, Ing. Jana Narovcová, zástupce HK 
Strakonice, Mgr. Hadravová – hlas poradní 
náhradníci : paní Zdeňka Tomšovicová, Ing. Prukl – AR 18, Ing. Zeman, Mgr. Cháberová, 
Ing. Seknička, Ing. Šíp 
III. Ukládá 
firmě LIMEX CB a.s., Vodní 3, Č.Budějovice obeslat tyto firmy : 
Výtahy Schindler, a.s.  Praha 
TRANZA OTIS výtahy  Břeclav                     
KONE Lifts, a.s. Praha 
FARMA výtahy Praha 
VÝTAHY VOTO Plzeň, s. r. o. 
 
Usnesení č. 765/2003 (24/11) 
4) Odkanalizování Zadního Podskalí – dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (projektová 
dokumentace). 
RM v souvislosti s prováděním projektové dokumentace akce „Odkanalizování Zadního 
Podskalí“   
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě, přičemž předmětem dodatku bude úprava termínu 
předání projektové dokumentace k ÚŘ, a to do 30.6.2003. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušného dodatku. 
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Usnesení č. 766/2003 (24/11) 
5)  Prováděcí projektová dokumentace 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování prováděcího projektu stavby : 

a) „Komunikace Pod Hliničnou“ 
b) „Chodníky v ul. 5.května“ 

II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky 
bude vycházet z výsledků výběrových řízení.  
 
Usnesení č. 767/2003 (24/11) 
6)  Přehled překopů komunikací, chodníků a zatravněných ploch v majetku Města – od 
10/2000  
I. Bere na vědomí 
předložené informace o překopech na pozemcích v majetku města Strakonice. 
 
Usnesení č. 768/2003 (24/11a) 
7 ) Rekonstrukce  WC   EUROŠKOLA   
S ohledem na neschválení výsledku výběrového řízení doporučeného výběrovou komisí ani 
nepřijetí žádné z variant navrhovaného řešení k realizaci zakázky „Rekonstrukce WC 
EUROŠKOLA“, RM po projednání: 
I. Rozhodla  
v souladu se zadávacími podmínkami zrušit výběrové řízení „Rekonstrukce WC 
EUROŠKOLA“ 
HLASOVÁNO: pro 4 zdrž. se 1- schváleno 
                                                                  
Usnesení č. 769/2003 (24/11a) 
8)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajícího kabelu na pozemku v majetku města 
Strakonice  v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Dubského – kabel NN“. Žadatel : 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, Strak. – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, Dubského – kabel NN“ 
I. Souhlasí 
s opravou (výměnou) stávajícího kabelu na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
533/5 v k.ú. Strakonice. Investorem akce je Jihočeská energetika v zastoupení 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Palackého 113, Str. – projektová kancelář elektro. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 770/2003 (24/11a) 
9)  Žádost o souhlas s opravou (výměnou) stávajícího zařízení (podpěrných sloupů) ve 
stávající lince VN na pozemcích v majetku města Strakonice  v souvislosti s realizací stavby 
„Pracejovice, vodárna – vedení VN“. Žadatel : ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., 
Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro.  
RM v souvislosti s realizací stavby „Pracejovice, vodárna – vedení VN“ 
I. Souhlasí 
s opravou (výměnou) stávajícího zařízení (podpěrných sloupů) na stávající lince VN na 
pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1269/25 – PK 1269/25 a dle KN 1269/68 
– 1269/27  , obě v k.ú. Dražejov u Strakonic a p.č. dle KN 599/23 ve spoluvlastnictví (93/100) 
v k.ú. Pracejovice. 
Investorem akce je Jihočeská energetika v zastoupení ELEKTROINVEST STRAKONICE 
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s.r.o., Palackého 113, Strakonice – projektová kancelář elektro. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 771/2003 (24/11a) 
10)  Žádost o povolení uložit přípojku elektřiny do pozemku v majetku města Strakonice. 
Žadatel : Michal Kozák,  386 01 Strakonice.   
RM v souvislosti se zřízením elektroměrného sloupu na parcele žadatele p.č. dle KN 613/5 
v k.ú. Strakonice    
I. Souhlasí 
s uložením inženýrských sítí do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 613/13 ve 
spoluvlastnictví (s 2/9 podílem vlastnictví Města) v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. Souhlas je 
podmíněn tím, že kabel bude uložen v souladu s regulačním plánem dané lokality, v opačném 
případě bude provedeno přeložení kabelu na náklady žadatele 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 772/2003 (24/11a) 
11) Žádost o souhlas s provedením stavební úpravy na pozemku v majetku města Strakonice. 
Žadatel : JUDr. Jana Kopencová, 386 01 Strakonice v zastoupení Atelier Penta s.r.o., 
Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
RM v souvislosti se stavebními úpravami na snížení vlhkosti suterénního zdiva domu čp. 372 
v Husově ulici  
I. Souhlasí 
s provedením drenáže podél sklepních místností domu čp. 372 v Husově ulici v místě 
chodníku na náklady žadatele na pozemku v majetku města p.č. dle KN 580/4 v k.ú. 
Strakonice. Drenáž bude provedena z plastového potrubí a napojena na stávající kanalizační 
přípojku. Zásyp drenáže bude proveden lomovým kamenem frakce 32-63 mm v šířce 600 
mm. Akce bude realizována společně s výměnou kabelů NN prováděnou JČE dle projektu: 
„Strakonice, Husova ulice – kabel NN“.  
 
Usnesení č. 773/2003 (24/11a) 
12) Žádost o povolení uložit kanalizační přípojku do pozemků v majetku města Strakonice p.č. 
dle PK 604 a p.č. dle KN 599, vše v  k.ú. Střela.  
Žadatel: Ing. Pavel Bláha, 38711 Katovice 
RM v souvislosti se zřízením kanalizační přípojky pro připojení rodinného domu na parcele 
p.č. dle KN  st.47 v k.ú. Střela   
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle PK 604 a 
p.č. dle KN 599, vše v k.ú. Střela, dle sazebníku.  
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem 
 
Usnesení č. 774/2003 (24/11a) 
13) Projektová dokumentace na akci „Lávka přes řeku Otavu v Ellerově ulici“ 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování projektu stavby „Lávka přes řeku Otavu v Ellerově ulici“ firm ě 
VALBEK s.r.o., Plzeň. 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků ve výši 19.200,- Kč včetně DPH z rozpočtu města – 



 7

kapitola „Projekty“.  
 
Usnesení č. 775/2003 (24/11a) 
14) SÚS JČ, p.o., závod Strakonice 
I. Souhlasí 
s provedením opravy stávajícího asfaltového krytu vozovky v ulici Husova, část od 
křižovatky s ulicí Radomyšlská ke křižovatce s ulicí Mírová. 
 
7. Smlouva o zajištění odtahu vozidel 
Usnesení č. 776/2003 (24/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
po zapracování připomínek RM s uzavřením smlouvy o zajištění odtahu vozidel s obchodní 
společností VEROLD Strakonice s.r.o., se sídlem Strakonice, Dopravní 35, IČ 48203688. 
Předmětem této smlouvy je zajištění odtahu vozidel porušujících ustanovení obecně 
závazných právních předpisů (zejména zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění) na území města Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
8. MP – Výběrové řízení na dodání osobního vozu Škoda Fabia Combi pro MP 
Usnesení č. 777/2003 (24/13) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům  o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49 b zák. č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla „Dodávka 
osobního vozu pro městskou policii“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
zájemcům:  
Verold s.r.o. Strakonice, Autoservis Šrachta, Strakonice, Autoservis Frolík, Písek, Auto Kápl, 
Nepodřice 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: předseda: ing. 
Pavel, členové: M. Michálek, M. Dvořák, A. Voračka, J. Šouc 
III. Ukládá 
veliteli strážníků MP zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
9. Zakoupení 2 ks faxů pro potřeby MěÚ 
Usnesení č. 778/2003 (24/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zakoupením 2 ks faxů Canon L 290 od firmy Compy servis, cena za 1 ks 13.967,- Kč vč. 
DPH. Celková hodnota je 27.934,- Kč 
II. Pověřuje 
správní odbor zakoupením 2 ks faxů 
 
10. Dohoda o zapůjčení databáze ZTP 
Usnesení č. 779/2003 (24/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření „Dohody o zapůjčení databáze ZTP (Základní technické popisy k typově 
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schváleným vozidlům k provozu na pozemních komunikacích v ČR) pro činnost obce 
s rozšířenou působností“ mezi Ministerstvem doprava a spojů ČR a Obcí s rozšířenou 
působností Strakonice na dobu neurčitou 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody 
 
11. Nákup počítačů pro potřeby MěÚ 
Usnesení č. 780/2003 (24/9) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
zakoupení 11-ti ks počítačů v ceně 19.110,-/1 ks a 1 ks tiskárny HPLJ 1200 v ceně 11.895,- 
Kč od firmy Orion computer v.o.s. Strakonice a 15-ti licencí MS Office SP v ceně cca 7.600,-
/1ks od firmy ICZ a.s., pro doplnění potřeb MěÚ. Ceny jsou vč. DPH 
II. Pověřuje 
správní odbor nákupem počítačů a příslušenství 
 
12. Vybudování klimatizace do serverovny MěÚ v budově Na Stráži 137 
Usnesení č. 781/2003 (24/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vybudováním klimatizace do serverovny a následným uzavřením smlouvy mezi městem 
Strakonice a firmou Carrier Transicold o jejím vybudování, za cenu  52.795,- Kč s DPH.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy 
 
13. Dodání cedulí s názvy ulic 
Usnesení č. 782/2003 (24/12) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
výběr firmy Smaltovna Tupesy 345 na zhotovení a dodání 61 ks smaltových cedulí 
s označením názvů ulic v hodnotě 470,- Kč/l ks vč. DPH 
 
14. Rozbor hospodaření města Strakonice a jím řízených organizací za rok 2002 
Usnesení č. 783/2003 (24/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený rozbor hospodaření města a jím řízených organizací za rok 2002 
II. Ukládá 
odboru finančnímu předložit rozbor k projednání a schválení nejbližšímu zasedání ZM 
 
15. Rozpočtová opatření č. 30 – 35 a 37 
Usnesení č. 784/2003 (24/6) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM   
schválit navýšení rozpočtu o : 
RO č. 30 ve výši 85 995 000,- Kč  
Dotace  KÚ  pro jednotlivá školská zařízení na rok 2003. 
RO č. 31 ve výši 840 000,-Kč 
Dotace KÚ na výdaje  vynaložené na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální 
podpory. 
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RO č. 32 ve výši   2 405 684,05 Kč  
Grant  na realizaci projektu s názvem: „ Obnova lávky přes Volyňku ve Strakonicích“ - 
v rámci podpory odstraňování povodňových škod NP Phare. O tuto částku je snižována  
v rozpočtu položka příjmů u nájmů..   
II. Schvaluje 
RO č. 33 ve výši 20 000,- Kč  
Dotace KÚ na „ Vytvoření, provoz a propagaci webových stránek projektu Otavská plavba“. 
RO č. 34 viz  Rozdělení výtěžku VHP. 
RO č. 35 ve výši 300 000,- Kč přesun fin. prostř. 
                ve výši 320 000,- Kč navýšení  akce 
Přesun fin. prostř. z akce   „ ŠJ Plánkova – stavební úpravy“ na  akci „Oprava WC ZŠ 
Dukelská“ve výši 300 tis. Kč.   Navýšení akce „WC ZŠ Dukelská“ o 320 tis. Kč (viz příloha). 
RO bude kryto z prostředků z min. let.  ( Zůstatek prostř. z min. let  18 894 tis. Kč). 
III. Ukládá 
odboru finančnímu RO č.30 – 32  a 35 předložit nejbližšímu ZM  a RO č. 33 provést. 
 
16. Dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Povážská 263, MŠ   
      Čtyřlístek, MŠ Lidická 
Usnesení č. 785/2003 (24/10) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje  ZM  
schválit: 
a) dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Povážská 263, Strakonice 
b) dodatek č. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Čtyřlístek, Holečkova 410, Strakonice 
c) dodatek č. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Lidická 625, Strakonice 
 
17. Výplaty a další odměny neuvolněným členům ZM Strakonice   
Usnesení č. 786/2003 (24/18) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
na základě § 72 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 358/2000 Sb., 173/2001 Sb., 122/2002 Sb. a 386/2002 Sb. o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev schválit poskytnutí další odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města za I. pololetí 2003 a po splnění zákonných podmínek rovněž poskytnutí 
další odměny za II. pololetí 2003. 
Další odměna bude poskytnuta ve výši poloviny částky, kterou by jinak bylo možno 
poskytnout. 
 
18. Smlouva o technické podpoře programu Evidence podnikatelů   
Usnesení č. 787/2003 (23/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
servisní smlouvu na program Evidence podnikatelů firmy PC Help. Celkový čtvrtletní 
paušální poplatek činí 6.150,- Kč bez DPH 
 
19. SDH Strakonice – žádost o finanční příspěvek  
Usnesení č. 788/2003 (24/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uhrazením finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč SDH Strakonice – pro oddíl dorostu na 
úhradu nákladů spojených s účastní soutěžního družstva na Mistrovství ČR dorostu SH ČMS 
v Ostravě – Zábřehu ve dnech 28.6.-29.6.03. Bude hrazeno z položky sport. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje finanční úhradu zajistit 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel  
starosta       místostarosta 


