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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 126. jednání Rady města Strakonice 
konané 7.12. 2005 v kanceláři starosty 

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

          členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, ing. Šíp 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    PhDr. Říhová 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 5 ke smlouvě s firmou GTS CZECH, a.s., Praha o poskytování    
    telekomunikačních služeb  
                Usnesení č. 1128/2005 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou Eurotel Praha, spol. s r.o., Praha  
                Usnesení č. 1129/2005 
3. MěÚSS - zvýšení limitu zaměstnanců v DD Lidická pro rok 2006 
                Usnesení č. 1130/2005 
4. MěÚSS - změna a doplnění organizačního a provozního řádu MěÚSS Strakonice 
                Usnesení č. 1131/2005 
5. Informativní zpráva o provedených kontrolách ve školských zařízeních 
                Usnesení č. 1132/2005 
6. Novoroční ohňostroj – smlouvy o veřejné produkci 
                Usnesení č. 1133/2005 
7. Navýšení úhrady za bydlení v DD Lidická Strakonice 
                Usnesení č. 1134/2005 
8. Organizační řád MěÚ Strakonice 
                Usnesení č. 1135/2005 
9. Čerpání rezervního fondu – ZŠ J. z Poděbrad 
                Usnesení č. 1136/2005 
10. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ ve Str.   
     s obcí Libětice 
                Usnesení č. 1137/2005 
11. Nákup výpočetní techniky 
                Usnesení č. 1138/2005 
12. Rozpočtová opatření č. 119 - 122 
                Usnesení č. 1139/2005 
13. Regenerace sídliště Stavbařů ve Strakonicích 
                Usnesení č. 1140/2005 
14. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 1141/2005 – 1157/2005 
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15. Strategie rozvoje města Strakonice v rámci projektu LEADER +  
                Usnesení č. 1158/2005 
16. Žádost o právní subjektivitu MŠ Šumavská 
                Usnesení č. 1159/2005 
 
17. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících      
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                Usnesení č. 1160/2005 
18. ZŠ a MŠ Povážská – žádost o schválení místa asistenta 
                Usnesení č. 1161/2005 
19. Uzavření darovací smlouvy  
                Usnesení č. 1162/2005 
20. Azylový dům - ubytování 
                Usnesení č. 1163/2005 
21. ONS – žádost o zapůjčení prostor obřadní síně v hradu 
                Usnesení č. 1164/2005 
 
 
Zahájení jednání 
   126. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,45 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. 
 
 
 
 
1. Dodatek č. 5 ke smlouvě s firmou GTS CZECH, a.s., Praha o poskytování    
    telekomunikačních služeb  
Usnesení č. 1128/2005 (126/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 5 ke smlouvě 75-01-MST/2003 o poskytování telekomunikačních 
služeb ve znění jejich příloh a dodatků s firmou GTS CZECH, a.s., Hvězdova 33, Praha 4, 
jehož předmětem plnění je přechod ze stávajícího tarifikačního programu na tarifikační 
program Profi Piko. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 5  ke smlouvě v předloženém znění. 
 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou Eurotel Praha, spol. s r.o., Praha  
Usnesení č. 1129/2005 (126/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě číslo VS/15435 mezi městem Strakonice a 
firmou Eurotel Praha, spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, jehož předmětem plnění je 
prodloužení platnosti Rámcové smlouvy na 36 měsíců, doplnění kontaktních osob a zřízení 
služby Eurotel VPN Profi a VPN Profi Plus za sníženou cenu 1,- Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 3  k Rámcové smlouvě v předloženém znění. 
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3. MěÚSS - zvýšení limitu zaměstnanců v DD Lidická pro rok 2006 
Usnesení č. 1130/2005 (126/4) 
Rada města po projednání 
I. Zvyšuje 
limit zaměstnanců v Domově důchodců Lidická na 147,8 přepočtené osoby z  důvodu 
rozšíření kapacity lůžek a využívaných ploch po dokončení výstavby a rekonstrukci objektů s  
uvedením do provozu od 1.7.2006  
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit realizaci schváleného návrhu  
 
4. MěÚSS - změna a doplnění organizačního a provozního řádu MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 1131/2005 (126/5) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh na změnu a doplnění č. 2 textu organizačního a provozního řádu MěÚSS St.  
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit realizaci schváleného návrhu  
 
5. Informativní zpráva o provedených kontrolách ve školských zařízeních 
Usnesení č. 1132/2005 (126/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou informativní zprávu o provedených kontrolách pracovníků obecního 
živnostenského úřadu ve školských zařízeních ve Strakonicích 
 
6. Novoroční ohňostroj – smlouvy o veřejné produkci 
Usnesení č. 1133/2005 (126/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smluv s firmou OSA a INTERGRAM o veřejné produkci při pořádání 
Novoročního ohňostroje – 1. 1. 2006, most v Ellerově ulici. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedených smluv. 
 
7. Navýšení úhrady za bydlení v DD Lidická Strakonice 
Usnesení č. 1134/2005 (126/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče 
se zvýšením úhrady za bydlení o 30 % v Domově důchodců, Lidická, Strakonice od 1.1.2006, 
tak že se zvýšení projeví v celkové úhradě za pobyt v domově důchodců za měsíc leden 2006.   
II. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
8. Organizační řád MěÚ Strakonice 
Usnesení č. 1135/2005 (126/9) 
Rada města po projednání 
I. M ění  
organizační řád Městského úřadu Strakonice schválený dne 19.2.2003 takto: 
1) v čl. 3 se za druhý odstavec doplňuje nový odstavec tohoto znění: 
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Tajemník městského úřadu je pověřen uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr jménem města Strakonice. 
2) v čl. 4 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec tohoto znění: 
Oprávněnými úředními osobami ve smyslu správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v pl.zn.) 
jsou vedoucí odborů a další zaměstnanci města zařazení do městského úřadu a jeho 
jednotlivých odborů, a to vždy ve vztahu k činnostem (úkonům) vymezeným tímto 
organizačním řádem tomu odboru městského úřadu, do něhož jsou tyto osoby na základě 
pracovní smlouvy zařazeny, a současně ve vztahu k činnostem vymezeným jednotlivým 
zaměstnancům jejich pracovní smlouvou a konkrétní pracovní náplní.  
3) v čl. 6 ve druhém odstavci se slova „okresu Strakonice“ nahrazují slovy „Jihočeského 
kraje“ 
4) v čl. 6 ve čtvrtém odstavci se za slova „Vedoucí odborů“ doplňují slova „a vedoucí 
oddělení“ 
5) v čl. 12 se vypouští třetí a pátý odstavec a doplňuje se nový čtvrtý odstavec tohoto znění: 
Konkrétní podmínky pro vyřizování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo 
proti postupu správního orgánu upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Lhůta pro vyřízení těchto stížností činí 60 dnů. 
6) v čl. 14 se slova „zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění,“ nahrazují slovy „zákonem o veřejných zakázkách“ a dále se slova „Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění“ nahrazují 
slovy „Pravidly pro zadávání zakázek a veřejných zakázek“ 
Tato změna organizačního řádu nabývá účinnosti dne 1.1.2006. 
II. Ukládá 
všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ seznámit se s novým zněním organizačního 
řádu a tento organizační řád dodržovat. 
 
9. Čerpání rezervního fondu – ZŠ J. z Poděbrad 
Usnesení č. 1136/2005 (126/10) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s čerpáním rezervního fondu na pořízení klepačky na maso pro školní jídelnu ZŠ J. 
z Poděbrad ve výši 35.000,- Kč. 
 
10. Smlouva o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu ZŠ ve Str.   
   s obcí Libětice 
Usnesení č. 1137/2005 (126/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění povinné školní docházky ve spádovém obvodu 
základní školy ve Strakonicích s obcí Libětice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
 
11. Nákup výpočetní techniky 
Usnesení č. 1138/2005 (126/12) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
zakoupení 1 ks serveru pro potřeby úřadu od firmy ICZ a.s. za cenu 231 978,60  Kč vč. DPH. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem kupní smlouvy v předloženém znění 
 
12. Rozpočtová opatření č. 119 - 122 
Usnesení č. 1139/2005 (126/13) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje    
navýšení  o: 
RO č.  119  ve výši  5 638,-  Kč 
Příspěvek KÚ na činnost dobrovolných hasičských  sborů obcí Jihočeského kraje na provozní 
výdaje.  
RO č. 120  ve výši  16 702 ,- Kč  
Neinvestiční dotace KÚ na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů. 
RO č. 121 ve výši  95 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku PO STARZ na provoz – kompenzace přijatého nájemného z nebytových 
prostor a odvedeného na účet Města Strakonice – příspěvek bude navýšen dle skutečně 
odvedeného nájemného na příjmový účet města. (Kompenzace PO byla řešena usnes. 
č.637/ZM/2005 dne 22.6.2005) 
RO č. 122 ve výši  50 000 Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz Šmidingerovy knihovny – mimořádné odměny za zajištění 
stěhování knihovny do náhradních prostor. RO bude v příjmech kryto z přeplněných 
nedaňových příjmů. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválená  RO č. 119-122  provést. 
 
13. Regenerace sídliště Stavbařů ve Strakonicích 
Usnesení č. 1140/2005 (126/14) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s projektem regenerace sídliště Stavbařů ve Strakonicích 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s realizací páté etapy regenerace sídliště Stavbařů ve Strakonicích 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit projekt 5. etapy regenerace sídliště Stavbařů ve Strak. do ZM 
 
14. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1141/2005 (126/3) 
1) Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 8004217919. 
RM v souvislosti s koupí vozidla Renault Masters (MÚSS) SPZ 2C 29421 po projednání: 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.7 k pojistné smlouvě č. 8004217919 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s.,  pojištění odpovědnosti a čelných  skel ve výši  5.652,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.7. 
 
Usnesení č. 1142/2005 (126/3) 
2) Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 8004217919. 
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RM v souvislosti s vyřazením vozidla MÚSS SPZ STI 4787 po projednání: 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.8 k pojistné smlouvě č. 8004217919 uzavř. s pojišťovnou Kooperativa 
a.s.,  pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění – vratka pojistného činí 4.281,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.8. 
 
Usnesení č. 1143/2005 (126/3) 
3) Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 8004217919. 
RM v souvislosti s koupí vozidla Škoda Fabia (MKS – Strakonická televize) po projednání: 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.9 k pojistné smlouvě č. 8004217919 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s.,  pojištění odpovědnosti a čelných  skel ve výši  2.378,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.9. 
 
Usnesení č. 1144/2005 (126/3) 
4) Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 8004217919. 
RM v souvislosti s vyřazením vozidel STE 3637 a STD 7627 a koupí 2 automobilů Škoda 
Felicia 2C 300 69 a 2C 300 70 po projednání:  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.10 k pojistné smlouvě č. 8004217919 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s.,  pojištění odpovědnosti a čelných  skel ve výši  2.766,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.10. 
 
Usnesení č. 1145/2005 (126/3) 
5) Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 800409681. 
RM v souvislosti s vyřazením vozidel STE 3637 a STD 7627 a koupí 2 automobilů Škoda 
Felicia 2C 300 69 a 2C 300 70 po projednání:  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č.8 k pojistné smlouvě č. 800409681 uzavřené s  pojišťovnou 
Kooperativa a.s.,  na havarijní pojištění a pojištění přepravovaných osob ve výši  5.028,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku č.10. 
 
Usnesení č. 1146/2005 (126/3) 
6) Dodatek k pojistným smlouvám uzavřenými s Pojišťovnou Kooperativa a.s.(předtím 
Pojišťovna  České spořitelny) z důvodu prodloužení termínu doby pojištění. 
I. Souhlasí  
s prodloužení pojistných smluv č. 30046109, 8004217919, 8004209681 (město 
Strakonice),3000046125,8004210488 (MěKS), 3000125181 (Šmidingerova knihovna), 
8004210485,3000046117 (MÚSS), 8004210489 a 3000046133 (STARZ) do 31.8.2006. 
 
Usnesení č. 1147/2005 (126/3) 
7)  Hrad  Strakonice  
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I. Souhlasí 
s úhradou  ¼ nákladů  (odpovídající majetkovému podílu města) na vybudování  teplovodních 
přípojek k muzeu z páteřního rozvodu teplovodu v hradu. Cena stavby cca 9.000,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu  podpisem  smlouvy. 
 
Usnesení č. 1148/2005 (126/3) 
8) Dodatek č.1 ke smlouvě s E.ON Distribuce, a.s.  o připojení k distribuční soustavě č.47-04-
PI-0404 – osvětlení pro sportovní areál ZŠ Dukelská. 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 47-04-PI-0404 , 
jehož obsahem je změna výše podílu na nákladech spojených s  připojením a zajištěním 
rezervovaného příkonu . Celková částka  činí celkem 19.835 ,- Kč a je splatná do 15 dnů po 
podpisu tohoto dodatku ke smlouvě, na účet provozovatele distribuční soustavy. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
Usnesení č. 1149/2005 (126/3) 
9) Kupní smlouva s TST Strakonice , a.s.  na dodávku a odběr tepla pro budovu č.p. 38 ul. 
Sokolovská ve Strakonicích . 
I. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s TST Strakonice na dodávku a odběr tepla pro budovu č.p. 38  
Sokolovská ul. ve Strakonicích . 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy . 
 
Usnesení č. 1150/2005 (126/3a) 
1) Ing. Jiří Treybal, TMS PROJEKT, Žižkova 312, Strakonice – žádost o vyjádření k požárně 
nebezpečnému prostoru. 
I. Souhlasí 
se zasahováním  požárně nebezpečným prostorem do ulice Čelakovského – pozemek p.č. 
1322/1 v k.ú. Strakonice, ve vlastnictví města Strakonice, v souvislosti s akcí „Přístavba domu 
čp. 179 Strakonice“. 

 
Usnesení č. 1151/2005 (126/3a) 
2) Žádost o povolení  vybudování zpevněného chodníku k objektu č.p.166 v ul. Lidická, 
Strakonice. Chodník by zajišťoval bezbariérový přístup z ul. Hradební do suterénu objektu 
č.p.166 , kde je situován byt, bar pro 25 osob a nouzový východ z prodejny potravin v přízemí. 
Chodník je situován na pozemku p.č. dle KN 46/1 v k.ú. Strakonice v majetku města 
Strakonice.Žadatelé: Quang Du Tran a Thu Huong Phan Thi,v zastoupení Zdeněk Bálek, 
Jiráskova, Horní Planá. 
I. Nesouhlasí 
s povolením vybudování zpevněného chodníku k objektu č.p.166 v ul. Lidická, Strakonice na 
pozemku p.č. dle KN 46/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice.  
 
Usnesení č. 1152/2005 (126/3a) 
3) Žádost o povolení užívání části pozemku p.č. dle KN 191/29 v k.ú. Přední Ptákovice jako 
komunikace, z důvodu přístupu na pozemek p.č. dle KN 194/1 v k.ú. Přední Ptákovice za 
účelem výstavby rodinného domu. Žadatel: Richard Čarek, Nerudova, Strakonice. 
I. Souhlasí 
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s povolením užívání části  pozemku  p.č. dle KN 191/29 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku 
města Strakonice jako komunikace z důvodu přístupu  na pozemek p.č. dle KN 194/1 v k.ú 
Přední Ptákovice. Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního 
prostředí,  policie a vyjádřením správců inženýrských sítí.  
 
Usnesení č. 1153/2005 (126/3a) 
4) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1269/58  v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel: ČESKÝ TELECOM a.s., 
Olšanská 55/5, Praha 3 v zastoupení VEGACOM a.s.  F.Šrámka 22, České Budějovice. 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na realizaci stavby „ J-003-2-0504, MK 
Nový Dražejov“ na pozemku v majetku města Strak. p.č. dle KN 1269/58 v k.ú. Dražejov u 
St. Právo věcného břemene se zřizuje za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav 
podzemního telekomunikačního vedení. Věcné břemeno se zřizuje částkou 100,- Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 
            
Usnesení č. 1154/2005 (126/3a) 
5) Paní Lenka Petelová, Tovární, Strakonice – žádost o snížení ceny garsoniéry, č.b. 3 v Luční 
ul., č.p. 448 ve Strakonicích.  
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit se snížením ceny 335.000, - Kč za koupi b.j. 3/448, ul. Luční ve Strakonicích. 
 
Usnesení č. 1155/2005 (126/3a) 
6) Uvolněná bezbariérová b.j. 1+1, č.b. 015, v č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice I 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bezbariérové bytové jednotky o velikosti 1+1 (79,68 m2), č.b. 
015  v domě č.p. 805 v ul. Zvolenská s paní Věnceslavou Maříkovou, bytem Heydukova, 
Strakonice I. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy  
 
Usnesení č. 1156/2005 (126/3a) 
7) Pronájem NP v organizaci STARZ  Strakonice  
I. Souhlasí 
s pronájem NP o výměře 60 m2 v objektu šaten v areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích 
následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
- Milan Vacík, PROMONT Strakonice, pronájem NP za účelem využití prostorů pro 
podnikání, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
nájemné včetně služeb ve výši 46.200,- Kč/ročně.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
Usnesení č. 1157/2005 (126/3a) 
8) Žádost o uzavření dodatku č.1 k smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Úprava 
areálu základní škola Dukelská, Strakonice“ Žadatel: Stavby silnic a železnic, a.s., oblast 
Čechy západ, závod České Budějovice, Planá 72, České Budějovice 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 v souvislosti s realizací stavby: „Úprava areálu základní školy 
Dukelská, Strakonice“. Předmětný dodatek bude řešit navýšení ceny díla realizace o 
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10.796,4,- Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 8.182.711,5,- Kč včetně DPH a dále posunutí 
termínu realizace stavby dle klimatických podmínek, nejdéle však do 30.4.2006  
II. Pověřuje 
starostu města Strakonice  podpisem předmětného dodatku 
 
15. Strategie rozvoje města Strakonice v rámci projektu LEADER +  
Usnesení č. 1158/2005 (126/15) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s přípravou a zpracováním analýzy území pro připravovanou Strategii rozvoje města 
Strakonice v rámci projektu LEADER +  
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s převedením částky 318 050,- Kč na účet Místní akční skupiny LAG Strakonicko 
z kapitoly  odboru rozvoje Rozvoj – program obnovy venkova, a to do konce roku 2005, za 
účelem zpracování analýzy území pro Strategii rozvoje města Strakonice 
III. Doporu čuje ZM  
uložit odboru rozvoje 
a) zajistit převedení výše uvedené částky  
b) podílet se na spolupráci s RERA a.s. při zpracovávání podkladů, připomínkování   
    a prezentaci zmíněného projektu 
 
16. Žádost o právní subjektivitu MŠ Šumavská 
Usnesení č. 1159/2005 (126/16) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením právní subjektivity MŠ Šumavská 
II. Ukládá 
oddělení školství předložit návrh koncepčního řešení 
 
17. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 1160/2005 (126/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Str. k zabezpečení veřejného pořádku : 
- 13. ledna 2006 – Maturitní ples – živá hudba – pořádá VOŠ a SPŠ Strakonice, Želivského 
291 v Sokolovně ve Strak. od 22,00 hodin do 3,00 hodin následujícího dne 
 
18. ZŠ a MŠ Povážská – žádost o schválení místa asistenta 
Usnesení č. 1161/2005 (126/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vytvořením pracovního místa pro asistenta pedagoga pro specializovanou třídu 7.D. v ZŠ a 
MŠ Povážská s finančním zajištěním od Úřadu práce.. 
II. Ukládá 
ředitelce ZŠ a MŠ Povážská postupovat dle pokynů Úřadu práce. 
 
19. Uzavření darovací smlouvy  
Usnesení č. 1162/2005 (126/18) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy s dárcem jehož jméno je uloženo na právním odboru MěÚ a 
nebude dle jeho žádosti zveřejňováno. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ve 
výši 25.000,- Kč městu Strakonice. Finanční příspěvek bude použit pro potřeby domu č.p. 
1283 v Rybniční ul. ve Strakonicích (Domov - Penzion pro důchodce) a dárce bude v případě 
potřeby v závislosti na svém zdravotním stavu přednostně umístěn do Domu s pečovatelskou 
službou či do Domova důchodců ve Strakonicích.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem této darovací smlouvy 
 
20. Azylový dům - ubytování 
Usnesení č. 1163/2005 (126/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ubytováním v Azylovém domě  pana  Ladislava Křápa od 8.12.2005  do 28.2.2006 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování s výše uvedeným 
III. Pov ěřuje  
pana starostu podpisem smlouvy o ubytování  
 
21. ONS  – žádost o zapůjčení prostor obřadní síně v hradu 
Usnesení č. 1164/2005 (126/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezplatným zapůjčením obřadní síně v prostorách strakonického hradu dne 16.12.05 od 
12.00 hodin u příležitosti slavnostního rozloučení s rokem 2005 pro Okresní nemocnici 
Strakonice 
 
  
  
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 
 


