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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 103. jednání Rady města Strakonice 
konané 4.5. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta  
                      ing. Pavel – místostarosta; pí Tomšovicová- místostarostka 
                      členové RM: MVDr. Vondřička, ing. Joza  

          Mgr. Hadravová – vedoucí právního odboru 
 
Omluveni:    ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
Program: 
 
1. Spolufinancování grantového projektu „protipovodňová opatření“ 
                                     Usnesení č. 351/2005 
2. Navýšení limitu pracovníků MěÚ 
                                     Usnesení č. 352/2005 
3. Rekonstrukce dětských hřišť na území města Strakonice 
                                     Usnesení č. 353/2005 
4. Změna člena s hlasem poradním v Komisi pro internetové stránky města 
                                     Usnesení č. 354/2005 
5. Obec Mutěnice - dodatek ke smlouvě – předškolní vzdělávání 
                                     Usnesení č. 355/2005 
6. STARZ - přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za I. Q 2005 
                                     Usnesení č. 356/2005 
7. Rozpočtová opatření č. 18 - 20 
                                     Usnesení č. 357/2005 
8. Pořízení DHM a rekonstrukce nad rámec stanoveného rozpočtu MěKS 
                                     Usnesení č. 358/2005 
9. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 359/2005 – 378/2005 
10. Projekt „Cyklostezka podél silnice I/4, Strakonice“ – spolufinancování projektu  
                                     Usnesení č. 379/2005 
11. Projekt „Cyklostezka Katovická, Strakonice“ – spolufinancování projektu  
                                     Usnesení č. 380/2005 
12. Partnerské město Lengnau - delegace 
                                     Usnesení č. 381/2005 
 
Zahájení jednání 
   103. jednání Rady města Strakonice zahájila místostarostka  Zdeňka Tomšovicová v 15,40 h  
   Paní místostarostka zkonstatovala, že jsou přítomni 4 členi RM, tudíž, že je RM   
   usnášeníschopná (ing. Vondrys se dostaví později) 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
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1. Spolufinancování grantového projektu „protipovodňová opatření“ 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnil ing. Brůžek 
Usnesení č. 351/2005 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uvolněním částky 60.000,- Kč z kapitoly Projekty na spolufinancování projektu v rámci 
grantového programu Jihočeského kraje – Krajského úřadu České Budějovice – 
Protipovodňová opatření na území Jihočeského kraje a pověřuje odbor životního prostředí 
požádat o získání grantu. 
 
2. Navýšení limitu pracovníků MěÚ 
Usnesení č. 352/2005 (103/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení 1 pracovního místa na odboru dopravy pro zajištění administrativních činností  
II. Ukládá 
starostovi města zajistit přijetí pracovníka a zařadit jej na odbor dopravy pro zajištění 
administrativních činností   v návaznosti na ukončení dohody o zabezpečení rekvalifikace – 
stáže mezi městem Strakonice a ÚP v Strakonicích 
 
3. Rekonstrukce dětských hřišť na území města Strakonice 
Usnesení č. 353/2005 (103/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s realizací dětských hřišť u OD Labuť, na sídlišti Šumavská a v ul. Zvolenská ve Strakonicích 
II. Ukládá 
odboru rozvoje oslovit uchazeče k předložení nabídky na realizaci výše uvedených dětských 
hřišť a předložit na projednání v Radě města  
 
4. Změna člena s hlasem poradním v Komisi pro internetové stránky města 
Usnesení č. 354/2005 (103/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou člena s hlasem poradním v Komisi pro internetové stránky města z Ing. Evy 
Krausové – odbor rozvoje (jmenované radou města usnesením číslo 306/2003 dne 19. 2. 
2003) na Lucii Šnajdrovou DiS. – odbor rozvoje.   
 
5. Obec Mutěnice - dodatek ke smlouvě – předškolní vzdělávání 
Usnesení č. 355/2005 (103/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání s obcí Mutěnice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku smlouvy 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související 
 
6. STARZ - přehled veřejných zakázek zadávaných přímo za I. Q 2005 
Usnesení č. 356/2005 (103/6) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
předložený přehled veřejných zakázek zadávaných přímo STARZem za I. Q 2005 
 
7. Rozpočtová opatření č. 18 - 20 
Usnesení č. 357/2005 (103/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje   
navýšení rozpočtu o RO č.  18  ve výši   5 000,- Kč  
Navýšení finančních prostředků  pro městskou policii na položku služby - odtah spatně 
zaparkovaných vozidel. Rozpočtové opatření bude  v příjmech kryto z navýšených pokut.  
II. Neschvaluje  
RO č. 19 ve výši  100 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků  na  nákup DDHM pro  MěKS – televizní vysílání.  
RO. č. 20 ve výši 22 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na nákup DDHM pro MěKS – monitorovací zařízení pro 
televizní vysílání  
II. Ukládá 
finančnímu odboru  schválené RO provést. 
 
8. Pořízení DHM a rekonstrukce nad rámec stanoveného rozpočtu M ěKS 
Usnesení č. 358/2005 (103/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
a) s pořízením DHM  - dataprojektor s výměnnými objektivy pro promítání v kině Oko i pro   
    venkovní použití v předpokládané ceně 300.000,- Kč. Bude hrazeno z fondu investičního. 
b) s rekonstrukcí ozvučení v letním kině (reprosoustavy, spojovací materiál atd.) v celkové  
    hodnotě do 50 000,- Kč. Rekonstrukce bude hrazena z fondu investičního. 
 
9. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 359/2005 (103/8) 
1) Pronájem NP v organizaci STARZ 
I. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 17 m2  na Plaveckém stadionu Strakonice, 
kancelář vlevo od hlavního vstupu, samostatný vchod z nástupní rampy.  
 
Usnesení č. 360/2005 (103/8) 
2) Jednací řízení bez uveřejnění  k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku úprav 
pozemní komunikace: „Stavební úpravy ulice Strojařů, Strakonice“ 
I. Souhlasí 
s realizací stavby „Stavební úpravy ulice Strojařů, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s vypsáním jednacího řízení bez uveřejnění s minimálně pěti (5) vyzvanými zájemci dle § 10 
odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d  k zadání podlimitní veřejné 
zakázky na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku): „Stavební úpravy ulice Strojařů, 
Strakonice“ 
1) Rozhodla 
zaslat výzvu dle § 10 odst. 2 písm. b, § 27 odst. 1 písm. b, c,  § 45 zákona č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, speciální ustanovení § 27 odst. 3 písm. d k jednacímu 
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řízení bez uveřejnění na dodávku úprav pozemní komunikace (chodníku): „Stavební úpravy 
ulice Strojařů, Strakonice“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. SSŽ, a.s., OZ České Budějovice, Planá 72, České Budějovice 
2. STRABAG a.s., Pražská 313, Písek 
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice 
4. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice 
5. SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, Klatovy 

2) Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 

1. předseda  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen Ing. Václav Býček  
4. člen Ing. Oldřich Švehla  
5. člen RNDr. Ladislav Havel  
6. člen Václav Šrámek  
7. člen zástupce JHK hlas poradní: Mgr. Martina Hadravová  

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Bc. Lukáš Srb 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
6. náhradník MUDr. Josef Vávra 
7. náhradník Ing. arch. Marta Slámová 

3) Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 361/2005 (103/8) 
3) Uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č.ZZ100503167 s E.ON  
Distribuce a.s. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č.ZZ100503167 s E-ON Distribuce, a.s. o přeložce zařízení DS 
z důvodu stavby žadatele : Komunikační napojení průmyslové zóny  U Blatenského mostu, 
Strakonice.Stávající zařízení DS a to : kabelové vedení NN 0,4kV bude demontováno a 
nahrazeno novým umístěným v nové trase. 
II. Souhlasí 
se zaplacením podílu oprávněných nákladů na provedení přeložky ve výši 529.475,- Kč. 
První splátka ve výši 15 % z kalkulované ceny tj.80.000 Kč je splatná do 15 dnů po podpisu 
této smlouvy na účet provozovatele DS. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy č.ZZ100503167. 
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Usnesení č. 362/2005 (103/8) 
4) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce výměníkové stanice v Husově ulici 
č.p. 380 Strakonice“. 
I. Souhlasí 
s realizací stavby „Rekonstrukce výměníkové stanice v Husově ulici č.p. 380 Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení. 
1) Rozhodla 
zaslat výzvu těmto zájemcům: 
1) Jiří Chval, instalatérství, A.B. Svojsíka 852, Strakonice 
2) Aleš Hromek ,Na Ohradě 520, Strakonice 
3) Zdeněk Charvát, instalatérství, Velká Turná 10 
2) Jmenuje 
členy a předsedu hodnotící komise ve složení: 
člen  Michal Bezpalec   
člen  Ing. Jana Narovcová  
člen  Ing. Jaromír Zeman 
člen  Ing. Oldřich Švehla  
člen  Bc. Lukáš Srb 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
náhradník Ing. Miloš Haiser 
náhradník Jaroslav Houska 
náhradník Ing. arch. Marta Slámová 
náhradník Zdeněk Nikodém 
náhradník Petr Zábranský 

3) Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky 
 
Usnesení č. 363/2005 (103/8a) 
1) Vyhodnocení výzvy o zakázku k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 
k územnímu řízení „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“.  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o zakázku k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 
k územnímu řízení „Strakonice – intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ a dále 
s výběrem nejvýhodnější nabídky od společnosti HYDROPROJEKT CZ, a.s., odštěpný závod 
České Budějovice, Zátkovo nábřeží7, České Budějovice za cenu 1.059.100,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
Starostu města Strakonice k podpisu smlouvy o dílo předmětné realizace 
 
Usnesení č. 364/2005 (103/8a) 
2) Žádost o povolení nového sjezdu z místní komunikace Chmelenského - z důvodu novostavby 
rodinného domu na pozemku p.č.dle KN 498/2 v k.ú Nové Strakonice. Žadatel: Jiří Baloušek,  
 Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením nového sjezdu z místní komunikace Chmelenského přes pozemek p.č. dle KN 
498/38 v k.ú. Nové Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 
498/2 v k.ú. Nové Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  
policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 
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Usnesení č. 365/2005 (103/8a) 
3) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy - z důvodu stavebních úprav 
rodinného domu na pozemku p.č.dle KN st. 878 v k.ú Strakonice. Žadatel: Radek Hejtmánek,  
Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle KN 439/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN st. 878 v k.ú. 
Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 366/2005 (103/8a) 
4) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace v k.ú. Dražejov u Strakonic - z důvodu 
přestavby zahrádkářské chaty na rodinný dům na pozemku p.č. dle KN 56/2 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic. Žadatel: Jiří Kordík,  Strakonice. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1293/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 54/4 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic .Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 367/2005 (103/8a) 
5) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle KN 439/1 
v k.ú. Strak. v majetku města Strak. na pozemek žadatele p.č. dle KN 438/24 v k.ú. Strakonice 
z důvodu stavebních úprav a přístavby rodinného domu na pozemku p.č.dle KN st. 885 a p.č. 
dle KN 438/24 vše  v k.ú Strakonice. Žadatel: Petr a Lenka Lukešovi,  Strak. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle KN 439/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 438/24 v k.ú. 
Strakonice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením 
správců inženýrských sítí. 
 
Usnesení č. 368/2005 (103/8a) 
6) Žádost o finanční příspěvek na opravu plotové zdi. Žadatel: Anna Ondrejková,  Strakonice, 
Jana Pešková, Vladimír Ondrejka  
I. Ukládá 
majetkovému odboru zadat vypracování prováděcí projektové dokumentace opěrné zdi na 
náklady města Strakonice a po jeho ocenění vyvolat jednání, na kterém bude projednána 
spoluúčast jednotlivých stran v případě opravy opěrné zdi a chodníku v ulici Krátká. 
 
Usnesení č. 369/2005 (103/8a) 
7) Ukončení nájemní smlouvy – Oblastní charita Strakonice 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem NP v II. poschodí objektu č.p. 988 v ul. Ellerova 
o výměře 33 m2 + WC v přízemí objektu, uzavřené mezi městem Strakonice a Oblastní 
charitou Strakonice dne 1.3.2004, dohodou ke dni 31.5.2005. 
II. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem NP o výměře 33 m2 + WC v přízemí objektu  společné 
pro více nájemců v objektu Ellerova 988, Strakonice.  
III. Pov ěřuje  
starostu města  podpisem předmětné  dohody. 
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Usnesení č. 370/2005 (103/8a) 
8) Michal Boukalík,  Strakonice – žádost o zasklení balkonu 
I. Souhlasí 
se zasklením balkónu v ulici Školní 41, Strakonice. Stavební úpravy budou provedeny na 
vlastní náklady žadatele, pana Michala Boukalíka, Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas stavebního úřadu a arch. města. V případě opuštění bytu nájemcem, nájemci nevzniká 
právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt uveden do 
původního stavu. 
 
Usnesení č. 371/2005 (103/8a) 
9) Marie Vacíková, Strakonice– žádost o zasklení balkonu 
I. Souhlasí 
se zasklením balkónu v ulici Školní 41, Strakonice. Stavební úpravy budou provedeny na 
vlastní náklady žadatelky, paní Marie Vacíkové, Strakonice.Tento souhlas nenahrazuje 
souhlas   stavebního úřadu  a arch. města. V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci 
nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt   
uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 372/2005 (103/8a) 
10) Hanuš Chodl, Školní 40, Strakonice – žádost o zasklení balkonu 
I. Souhlasí 
se zasklením balkónu v ulici Školní 40, Strakonice. Stavební úpravy budou provedeny na 
vlastní náklady žadatele, pana Hanuše Chodla, Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas   
stavebního úřadu a arch. města. V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo 
na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt   uveden do 
původního stavu. 
 
Usnesení č. 373/2005 (103/8a) 
11) MUDr. Tomáš Fiala, Starý Dražejov, Strakonice  - výpověď nájemní smlouvy 
I. Bere na vědomí 
výpověď z nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Strakonice  a panem MUDr. Tomášem 
Fialou, Starý Dražejov, Strakonice – nájemní smlouva bude ukončena 30. červena 2005. 
 
Usnesení č. 374/2005 (103/8a) 
12) Nájemní smlouva s Pivovary České Budějovice, státní podnik , týkající se nadchodu přes 
silnici na Katovice – sídliště Mír 
I. Souhlasí 
s pronájmem 2 bočních ploch nadchodu nad Katovickou silnicí ve Strakonicích v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice, spojující  sídliště Mír s Bavorovou ulici, směrem od Katovic a 
směrem do Katovic, Měšťanskému pivovaru Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice za 
jejich cenovou nabídka, která činí 15.000,- Kč za každou plochu, celkem tedy 30.000,- 
Kč/ročně, zpětně od 1.1.2005. Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 375/2005 (103/8a) 
13) manželé Stanislav Malina a Mgr. Jana Malinová, Čelakovského, Strakonice – žádost o 
dočasné užívání prostranství u domu čp. 474 v Heydukově ulici – prodloužení nájemní 
smlouvy 
I. Souhlasí 
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s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Strakonice za účelem 
zajištění staveniště v souvislosti s prováděním stavebních prací na domu čp. 474 v Heydukově 
ulici, o výměře cca 12 m2  . 
II. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Strakonice  manželům Malinovým, 
Čelakovského 253, Strakonice,  za cenu 2.000,- Kč na dobu určitou 1 roku, o výměře cca 12 
m2, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí jiný zájemce. Současně 
pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 376/2005 (103/8a) 
14) Václav Brušák, Lesní, Strakonice – žádost o pronájem veřejného prostranství – vyhlášení 
záměru na pronájem 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
45 m2  za účelem zřízení a provozování  odpočinkového sezení s občerstvením v letní sezóně.  
 
Usnesení č. 377/2005 (103/8a) 
15) M-Hai plus s.r.o., ulice Spojařů, Strakonice – žádost o prodloužení nájemní smlouvy – 
vyhlášení záměru na pronájem 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 239/12 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 
40 m2  za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky. 
 
Usnesení č. 378/2005 (103/8a) 
16) Richard Biněda, Husova, Strakonice -   žádost o prodej pozemku p.č. 1248/6 v k.ú. 
Strakonice – vyhlášení záměru 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1248/6 o výměře 2306 m2 v k.ú. Strak 
II. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem pozemku p.č. 1248/6 o výměře 2306 m2  v k.ú. Strakonice.  
 
10. Projekt „Cyklostezka podél silnice I/4, Strakonice“ – spolufinancování projektu  
Usnesení č. 379/2005 (103/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě žádosti o grant z Grantového programu akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku, a to na projekt 
„Cyklostezka podél silnice I/4, Strakonice“ 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2005 na spolufinancování realizace projektu 
„Cyklostezka podél silnice I/4, Strakonice“  
 
11. Projekt „Cyklostezka Katovická, Strakonice“ – spolufinancování projektu  
Usnesení č. 380/2005 (103/11) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě žádosti o grant z Grantového programu akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku, a to na projekt 
„Cyklostezka Katovická, Strakonice“ 
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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 2005 na spolufinancování realizace projektu 
„Cyklostezka Katovická, Strakonice“  
 
12. Partnerské město Lengnau - delegace 
Usnesení č. 381/2005 (103/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souvislosti s usnes. RM č. 194/2005, s účastí p. Žilákové (členka komise pro kulturu a CR), 
jako náhradnice za delegovanou PhDr. Říhovou, na konání II. ročníku Kuchařské soutěže ve 
švýcarském městě Lengnau, ve dnech 5.- 8.5.05 s tím, že bude poskytnuto stravné a kapesné 
ve výši dle zák. č. 119/1992 Sb., v platném znění 
 
 
 
 
Zdeňka Tomšovicová       ing. Pavel Pavel 
místostarostka        místostarosta 


