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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 121. jednání Rady města Strakonice 
konané 2.11. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      ing. Pavel – místostarosta, pí Tomšovicová – místostarostka  

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:   ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících      
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                 Usnesení č. 963/2005 
2. Smlouva s JK o zajištění a financování dopravní obslužnosti  
                 Usnesení č. 964/2005 
3. Uzavření Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ 
                 Usnesení č. 965/2005 
4. Informace o aktuálním stavu příprav psího útulku ve Strakonicích 
                 Usnesení č. 966/2005 
5. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č. 967/2005 – 993/2005 
6. Pamětní deska – židovská komunita ve Strakonicích  
                 Usnesení č. 994/2005 
7. Podklady pro řešení strakonického Podskalí 
                 Usnesení č. 995/2005 
8. Zpráva o realizaci Programu obnovy venkova 
                 Usnesení č. 996/2005 
9. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí  2005 
                 Usnesení č. 997/2005 
10. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a CR 
                 Usnesení č. 998/2005 
11. Spolupráce s Nadací Jihočeské cyklostezky 
                 Usnesení č. 999/2005 
 
 
 
Zahájení jednání 
   121. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 963/2005 (121/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku : 

a) 5. listopadu 2005 – Koncert – živá hudba – pořádá Robert Široký, Holečkova, 
Strakonice v restauraci Habeš ve Strak. od 22,00 hodin do 1,00 hodin násled. dne 

b) 4. listopadu 2005 – 3. listopadu 2006 – taneční večery – živá a reprodukovaná 
hudba – pořádá Edita Hradská, U hřiště, Radomyšl v restauraci Melodie ve Strak. 
každý pátek a sobotu od 22,00 hodin do 2,00 hodin násled. dne. 

c) 31. prosince 2005 – Silvestrovská taneční zábava – živá hudba – pořádá Vladimír 
Hurych, Tělocvičná jednota Sokol, Na Stráži 340, Strakonice v Sokolovně Str. od 
22,00 h. do 6,00 h. následujícího dne. 

 
2. Smlouva s JK o zajištění a financování dopravní obslužnosti  
Usnesení č. 964/2005 (121/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy č. 010/05/024/01/00 o zajištění a financování dopravní obslužnosti a 
soustředění finančních prostředků s Jihočeským krajem, jejímž předmětem je závazek města 
poskytnout  finanční příspěvek ve výši 415.557,- Kč (RO č. 92 schváleno usnesením ZM č. 
765/ZM/2005). Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2005 do 31.12.2005.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy 
 
3. Uzavření Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ 
Usnesení č. 965/2005 (121/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcí Jinín. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
III. Ukládá 
oddělení školství učinit kroky s tím související. 
 
4. Informace o aktuálním stavu příprav psího útulku ve Strakonicích 
Usnesení č. 966/2005 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o stavu přípravných prací ve věci zřízení psího útulku ve Strakonicích 
 
5. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 967/2005 (121/1) 
1) Igor a Jaroslava Sobolčíkovi, Stavbařů, Strakonice – žádost o pronájem části pozemku p.č. 
726/7 v k.ú. Nové Strakonice 
I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č. 726/7 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 170 m2  
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manželům Igoru a Jaroslavě Sobolčíkovým, Stavbařů, Strakonice za jejich cenovou nabídku, 
tj. 5.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 1 rok, s tím, že nájemné bude 
placeno předem, a to 2 roky dopředu, za účelem zřízení předzahrádky. Podmínky stavebních 
úprav budou odsouhlaseny arch. města. (Nutnost zachování průchodu k řece, instalace 
zábradlí, uložení kamenné dlažby na místo určené TS) . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 968/2005 (121/1) 
2) KOMPLET - projektová kancelář, Písecká 893, Strakonice – žádost o vyjádření – stavební 
úpravy výměníkové stanice „Tržní“ 
I. Souhlasí  
s akcí –„ Stavební úpravy výměníkové stanice Tržní“, spočívající v prodloužení stávající 
rampy na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 112/1 v k.ú. Nové Strakonice. Investorem 
akce je Teplárna a.s. Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.   
 
Usnesení č. 969/2005 (121/1) 
3) Ing. Pavel Bláha – projektová činnost ve výstavbě, Písecká 290, Strakonice – žádost o 
souhlas se stavebními úpravami 
I. Souhlasí  
s předloženým  projektem stavebních úprav na akci : Objekt Podskalská čp. 324 – Měšťanský 
pivovar Strakonice, Stavební úpravy – společenská místnost se sociálním zázemím – pivnice a 
změna užívání části objektu. Investorem akce je Měšťanský pivovar Strakonice, Podskalská 
324, Strakonice.Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.   
 
Usnesení č. 970/2005 (121/1) 
4) Česká lékárna a.s., Příkop 838/6, Brno 
– žádost o pronájem pozemku 
– žádost o uzavření dodatku k nájemním smlouvám  

I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 165 m2  , České 
lékárně  a.s. Příkop 838/6, Brno za účelem výstavby stavby lékárny na dobu určitou 15 let,  za 
jejich cenovou nabídku tj. 70,- Kč/m2 .  
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s firmou Pavel Bambásek – BNK, týkající se vyjmutí  
5 m2  z pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové Strakonice kam bude přemístěno reklamní zařízení 
firmy euroAWK. Předmětem bude dále vyjmutí a přesunutí parkovacích míst na jinou část 
pozemku dle plánku.  
III. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k Smlouvě o nájmu plochy pro venkovní reklamní a propagační zařízení, 
ze dne 15.11.1999 uzavřené mezi městem Strakonice a  společnosti euroAWK. Dodatek se 
týká přestavby 2 ks stávajících reklamních zařízení umístěných na pozemku p.č. 595/14 v k.ú. 
Nové Strakonice , kde dojde k výstavbě lékárny.  Reklamní zařízení bude přemístěno na jinou 
část pozemku. Uzavření tohoto dodatku je podmíněno uzavřením dodatku k nájemní smlouvě 
dle bodu II. 
IV. Pověřuje  
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
Usnesení č. 971/2005 (121/1) 
5) Pan Robert Demetr, Boženy Němcové, Strakonice – žádost o stavební úpravy  



 4

I. Souhlasí 
se stavební  úpravou v bytě čp. 428 v ulic Boženy Němcové, Strakonice, spočívající v opravě 
stropu v kuchyni, obýváku a předsíni a výměny původního střešního okna za nové. Stavební 
úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele – pana Roberta Demetra, Boženy 
Němcové, 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. 972/2005 (121/1) 
6) Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, Strakonice – žádost o souhlas 
s umístěním prodejního stánku na pozemku města v areálu pivovaru 
I. Souhlasí 
na základě smlouvy o nájmu podniku, uzavřené dne 22.12.2004, s umístěním prodejního 
stánku na pozemku města Strakonice v areálu pivovaru.  
 
Usnesení č. 973/2005 (121/1) 
7)  Mgr. Petr Kollros, Luční, Strakonice  - žádost o zrušení nájemní smlouvy 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy výpovědí (6 měsíců), za předpokladu vyrovnání všech 
finančních závazků žadatele,  vůči městu Strakonice.  
 
Usnesení č. 974/2005 (121/1) 
8) ČESKÝ TELECOM, a.s., FU-NEMOVITOSTI,  Pražská 16, České Budějovice – pronájem 
pozemku p.č. 1057 v k.ú. Nové Strakonice – opětovné vyjádření k nájemní smlouvě 
I. Souhlasí 
s připomínkami ČESKÉHO TELECOMU a.s., v případě, že nájemné bude  uhrazeno předem  
2 roky dopředu a souhlasí předmětné připomínky zapracovat do nájemní smlouvy. Současně 
pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 975/2005 (121/1) 
9) Miroslava Machová, Kaplická, Praha 4 - žádost o povolení změny materiálu na části 
chodníku  
I. Nesouhlasí 
s úpravami chodníku podél obchodu spočívajících ve změně použitých materiálů a 
zabudování světel 
 
Usnesení č. 976/2005 (121/1) 
10) Miroslava Machová, Kaplická, Praha 4  - žádost o pronájem části pozemku p.č. 147/5 v 
k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 147/5 v k.ú. Str. o výměře cca 4,5 m2   
 
Usnesení č. 977/2005 (121/1) 
11) Rodina  Bledých, Budovatelská, Strakonice –  žádost o stavební úpravy v bytě 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami v bytě v Budovatelské ulice čp. 614, Strakonice. Stavební úpravy 
spočívají ve vybourání vstupního otvoru ve stávající nenosné příčce a v přepažení obývacího 
pokoje. Úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele – rodiny Bledých. 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, 
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bude byt uveden do původního stavu. 
 
Usnesení č. 978/2005 (121/1) 
12) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 638 v k.ú. Strak. 
v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 673/2 v k.ú. Strakonice z důvodu 
zpřístupnění pozemků v majetku žadatele. Žadatel: Zdeněk Plášil, Spojařů 1250,  Strakonice. 
I. Trvá  
na svém usnes. č. 709/2005  
 
Usnesení č. 979/2005 (121/1) 
13) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Na Stráni p.č. dle KN 320/70 přes pozemek 
p.č. dle KN 320/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strak. na pozemek žadatele p.č. 
dle KN 320/46 v k.ú. Přední Ptákovice. Žadatel: Jaroslav Vojta, Nad Školou,  Str. 
I. Nesouhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Na Stráni p.č. dle KN 320/70 přes pozemek p.č. dle 
KN 320/1 vše v k.ú. Přední Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. 
dle KN 320/46 v k.ú. Přední Ptákovice . 
 
Usnesení č. 980/2005 (121/1) 
14) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Mírová přes pozemek p.č. dle KN 566/11 
v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 385/15 v k.ú. 
Strakonice z důvodu příjezdu k řadovým garážím. Žadatel: Rybáková Jiřina, Mírová,  Str. 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Mírová přes pozemek p.č. dle KN 566/11 v k.ú. 
Strak. v majetku města Str. na pozemek žadatele p.č. dle KN 385/15 v k.ú. Strak. Souhlas je 
podmíněn doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 981/2005 (121/1) 
15) Žádost o povolení vybudovat nový přístupový chodník k objektu Energocentra na pozemku 
p.č. dle KN 679/2 v k.ú. Nové Strakonice v majetku města Strakonice. Žadatel: Teplárna a.s. 
Str. V zastoupení: Poskočilová Pavla, Palackého nám., Strak 
I. Souhlasí 
s  vybudováním nového přístupového chodníku k objektu Energocentra na pozemku p.č. dle 
KN 679/2 v k.ú. Nové Strakonice v majetku města Strakonice. Úpravy budou provedeny na 
vlastní náklady žadatele. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města. 
 
Usnesení č. 982/2005 (121/1) 
16) Žádost o souhlas s uložením dočasné vodovodní přípojky  na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 679/2 v k.ú. Nové Strakonice. Žadatel: Teplárna a.s. Strakonice. 
V zastoupení: Poskočilová Pavla, Palackého nám., Strakonice 
I. Souhlasí 
s  uložením dočasné vodovodní  přípojky na pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
679/2 v k.ú. N. Strakonice, pro objekt energocentra  p.č.dle KN st. 921 v k.ú. N. Strakonice, 
dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 983/2005 (121/1) 
17) Žádost o povolení nového napojení areálu firmy ORWIS KETTEN Strak. k.s. na dočasnou 
panelovou komunikaci a její případné rozšíření na pozemcích p.č. dle KN 1286/15,1286/16 a 
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1286/25 v k.ú Strakonice v majetku města Strakonice. Žadatel: ORWIS KETTEN Strak. k.s., 
Písecká 893, Strakonice. V zastoupení: Ing. Miloš Polanka, Plánkova, Strakonice 
I. Souhlasí 
s povolením nového dopravního napojení areálu firmy ORWIS KETTEN STRAKONICE k.s. 
na dočasnou panelovou komunikaci a její rozšíření na pozemcích p.č. dle KN 
1286/15,1286/16 a 1286/25 v k.ú Strakonice v majetku města Strakonice  
 
Usnesení č. 984/2005 (121/1) 
18) Žádost o povolení 2 sjezdů z místní komunikace Na Hrázi p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. 
Dražejov u Strakonic. Žadatel: Miloslav Founě, Mírová 455, Vimperk. V zastoupení: Vlasta 
Beníšková, A.B. Svojsíka 853,  St 
I. Souhlasí 
s povolením 2 sjezdů z místní komunikace Na Hrázi p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic přes pozemek p.č. dle KN 185/2 v k.ú. Střela vše v majetku města Strakonice na 
pozemky žadatele p.č. dle KN 185/23 a 185/25 vše v k.ú. Střela. Souhlas je podmíněn 
doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 985/2005 (121/1) 
19) Žádost o umožnění vstupu z pozemku p.č. dle KN 1269/1 přes pozemek p.č. dle KN 358/2 
vše v k. ú Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 359/5 v k.ú. 
Strakonice ve vlastnictví žadatele,. Žadatel: Monika Šedinová, Skupova, Strakonice. 
I. Souhlasí 
s dočasným povolením vstupu z pozemku p.č. dle KN 1269/1 přes pozemek p.č. dle KN 358/2 
vše v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 359/5 v k.ú. 
Strakonice ve vlastnictví žadatele, do doby zpracování a schválení příslušné územní plánovací 
dokumentace ( Regulační plán Za Stínadly). 
 
Usnesení č. 986/2005 (121/1) 
20) Situace v objektu  Na Ostrově 131 ve Strakonicích  
I. Bere na vědomí 
zprávu TS Strakonice s.r.o. o špatném technickém stavu objektu Na Ostrově 131 ve Strak. 
II. Ukládá 
TS s.r.o. připravit návrhy na řešení 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
 
Usnesení č. 987/2005 (121/1) 
21) Uvolněná b.j. 3+1, č.b.  004, v č.p. 1125, ul. Čelakovského, Strakonice I  
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 004, v domě č.p. 1125, ul. Čelakovského přímým prodejem 
do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 004/1125, ul. Čelakovského  
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve 
výši 700.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města.  
 
Usnesení č. 988/2005 (121/1) 
22) Bytový dům č.12, Jezárky – Strakonice. (Jihospol a.s.) 
I. Souhlasí  
v návaznosti na usnes. RM č. 905/2005 s prodloužením termínu dokončení akce „Bytový dům 
č.12, Jezárky – Strakonice“ do 30.06.2006.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 989/2005 (121/1) 
23) Pořádání 41. ročníku Mogul Šumava rallye Klatovy 2006:   
- souhlas vlastníka komunikací se zvláštním užíváním  
- souhlas s užitím znaku města  
I. Souhlasí 
z titulu majitele komunikací se zvláštním užíváním komunikací.  
II. Souhlasí 
s užitím znaku města pro Pošumavský auto moto klub v AČR  
 
Usnesení č. 990/2005 (121/1a) 
1) Uzavření smlouvy s E.ON. Distribuce, a.s. o zvýšení rezervovaného příkonu pro odběrné 
místo č. 4100002864, Technické služby Strakonice s.r.o., v ul. Nádražní č.p. 400. 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy s E.ON. Distribuce, a.s. o připojení a zajištění požadovaného 
rezervovaného příkonu jemuž odpovídá hodnota hlavního jističe 3 x 25 A. 
II. Souhlasí 
s podílem odběratele na úhradě oprávněných nákladů provozovatele distribuční soustavy 
spojených s připojením požadovaného rezervovaného příkonu pro odběrné místo, který činí 
0,- Kč 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
Usnesení č. 991/2005 (121/1a) 
2) Michaela Nováková, bytem Dukelská, Strakonice – přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Michaele Novákové, k  b.j. o vel. 3+1, č.b. 001 
v 1. patře domu po Vladimíru Novákovi 
II. Ukládá  
majet. odboru, bytovému úseku, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č. 992/2005 (121/1a) 
3) „Strakonice, Katovická, nemotoristická komunikace“, cyklostezka – pamětní deska  
RM v souvislosti s realizací akce „Str., Katovická, nemotoristická komunikace, cyklostezka“  
I. Souhlasí 
po zapracování připomínek RM s návrhem textu na informační desku, jež bude umístěna u 
cyklostezky Katovická    
II. Souhlasí 
s použitím znaku města Strakonice na předmětnou informační desku 
 
Usnesení č. 993/2005 (121/1a) 
4) Vytápění budovy č.p. 38 v ul. Sokolovská – dodatek RO č. 99 
I. Schvaluje 
dodatek RO č. 99 ve výši 150.000,- Kč - na rekonstrukci rozvodů  tepla  a topných těles 
v budově hasičů v Sokolovské ulici (špatný technický stav)  
RO bude hrazeno : 100 000,- Kč přesunem z akce „výstavba nové školy Povážská“ 
                                 50 000,- Kč  navýšením příjmů u ostatních daní a poplat.(rekr. pobyt.) 
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6. Pamětní deska – židovská komunita ve Strakonicích  
Usnesení č. 994/2005 (121/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou informaci o variantách řešení pamětní desky věnované židovské komunitě žijící 
ve Strakonicích 
II. Ukládá 
odboru rozvoje ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou, Muzeem Stř. Pootaví a kulturní 
komisí zpracovat návrh textu připomínající historii židovské komunity a předložit do RM 
 
7. Podklady pro řešení strakonického Podskalí 
Usnesení č. 995/2005 (121/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o stavu podkladů pro řešení strakonického Podskalí 
 
8. Zpráva o realizaci Programu obnovy venkova 
Usnesení č. 996/2005 (121/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou Zprávu o realizaci Programu obnovy venkova 
 
9. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí  2005 
Usnesení č. 997/2005 (121/8) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2005 
II. Schvaluje 
vyřadit z evidence 615 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 872/2003 ; 1423/2004 ; 42/2005 ; 43/2005 ; 225/2005 ; 258/2005 
IV. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 58 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
10. Zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a CR 
Usnesení č. 998/2005 (121/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání Komise pro kulturu a CR. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 7.000,-- pro Sdružení pro obnovu Řepice a okolí na V. 
ročník festivalu židovské kultury a historie „Židovské dny 2005“. 
III. Nesouhlasí 
s vyplacením příspěvku p. Fibichovi na přípravu průvodce po Strakonicku. 
IV. Souhlasí 
s vyplacením příspěvku ve výši Kč 5.000,-- pro Muzeum středního Pootaví na zajištění výstav 
v období adventu na strakonickém hradě. 
V. Souhlasí 
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s prezentací města Strakonice na dvou zvukových nosičích v Písku. Prezentace bude ve 
spolupráci s Muzeem středního Pootaví a cena za realizaci firmou DARUMA Plzeň činí pro 
město Kč 6 645,--/rok po dobu tří let. 
 
11. Spolupráce s Nadací Jihočeské cyklostezky 
Usnesení č. 999/2005  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navázáním spolupráce s Nadací Jihočeské cyklostezky formou dohody o partnerství 
II. Doporu čuje ZM 
vstup města Strakonice do Nadace Jihočeské cyklostezky formou řádného členství 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


