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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 30. jednání Rady města Strakonice 

konaného 4.7.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:    6 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
       Ing. Vlasák - místostarosta  
       PhDr. Říhová - místostarostka 

                    členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová, pí Žiláková 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:  Ing. Pavel 
 
Program: 
 
1. Prezentace CAF 

Usnesení č. 905/2007 
2. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Lidická 

Usnesení č. 906/2007 
3. Majetkové záležitosti 

      Usnesení č. 907/2007 –  918/2007 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování Plánu lokálního ÚSES v obvodu ORP  
    Strakonice 

Usnesení č. 919/2007 
5. Zápis z 22. jednání projektu Otavské plavby a Smlouva o dílo 

Usnesení č. 920/2007 
6. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení dítěte  
    k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák)  
    v mateřské škole ve Strakonicích. 

Usnesení č. 921/2007 
7. Smlouva o výpůjčce nemovitosti - bezplatné poskytnutí 3 garáží a dílny v Plánkově ulici 

Usnesení č. 922/2007 
8. Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Profi balík 

Usnesení č. 923/2007 
9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o veřejném pořádku,  
    ochraně životního prostředí a vzhledu města 

Usnesení č. 924/2007 
10. Stav připravenosti projektů pro podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU v roce 2007 

Usnesení č. 925/2007 
11. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I.pol. r.2007 

Usnesení č. 926/2007 
12. Prezentace Zdravého města Strakonice v aktivitách Nadace Partnerství 

Usnesení č. 927/2007 
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Zahájení  
30. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 17:00 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. Prezentace CAF – na úvod jednání byli členové RM seznámeni s dosavadním průběhem 
implementace hodnotícího modelu CAF  
Usnesení č. 905/2007  
Rada města po projednání 
I. Bere informaci na vědomí 
 
2. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Lidická 
Usnesení č. 906/2007 (30/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí pro školní rok 2007/2008 v MŠ Lidická ve všech třídách na 28 dětí, 
odloučené pracoviště MŠ Školní ve všech třídách na 25 dětí, odloučené pracoviště MŠ Holečkova 413 
ve 3. a 4. třídě na 25 dětí a odloučené pracoviště Spojařů ve všech třídách na 28 dětí za předpokladu, 
že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
3. Majetkové záležitosti 
1) Dodatky k pojistným smlouvám 
Usnesení č. 907/2007 (30/1)  
RM, v návaznosti na usnesení č. 607/2007,  po projednání: 
I. Souhlasí  
s uzavíráním dodatků k pojistným  smlouvám č. 1516410188 (pojištění majetku a odpovědnosti za 
škody), č. 500024393 (pojištění motorových vozidel – havarijní pojištění, odcizení) uzavřenými 
s Generali Pojišťovnou a.s. a k pojistné smlouvě č. 6980774067  (pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla) uzavřené s Kooperativou Pojišťovnou a.s. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětných dodatků. 
 
2) Výběrové řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Pod Hájovnou, 
Strakonice“                                                                                                                                                  
Usnesení č. 908/2007 (30/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce komunikace Pod Hájovnou, 
Strakonice“  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ateliér PENTA, s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, na 
vypracování prováděcího projektu stavby „Rekonstrukce komunikace Pod Hájovnou, Strakonice“, za 
cenu 364.140,- Kč vč. DPH, s termínem vypracování prováděcího projektu 20 týdnů od podpisu 
smlouvy o dílo.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
1) Lesní hospodářský plán na lesní majetek města Strakonice  
Usnesení č. 909/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování  Lesního hospodářského plánu na lesní majetek města Strakonice pro období 
od 1.1.2008 do 31.12.2017. 
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II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z  rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše této částky bude 
vycházet z výsledků výběrového řízení. 
 
2) Uvolněná startovací b.j. 1+1, č.b. 5 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice II. 
Usnesení č. 910/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu startovacího bytu o velikosti 1+1, výměra bytu činí 56,20 m2, č.b. 5, 
v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice I., s paní Dagmar Duškovou, Strakonice. V případě nezájmu 
paní Dagmar Duškové o uzavření smlouvy o nájmu bytu, RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu 
bytu s paní Lenkou Papírníkovou,  Chrášťovice.       
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Prováděcí projektová dokumentace 
Usnesení č. 911/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním prováděcí projektové dokumentace stavby : 
„Komunikace, veřejné osvětlení obec Starý Dražejov, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
dokumentace pro územní řízení : 
„Komunikace, kanalizace, vodovod, V.O. obec Střela, Strakonice“ 
III. Pov ěřuje 
vedoucí majetkového odboru zadáním. 
 
4)  Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Útulek pro 
opuštěné a nalezené psy, Strakonice“ 
Usnesení č.912/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
na základě dohody měst Strakonice a Písek o společném postupu v oblasti výstavby a provozování 
útulku pro nalezené a opuštěné psy. 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s provedením elektronické podoby výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s výběrem dodavatele 
stavby: „Útulek pro nalezené a opuštěné psy, Strakonice“ 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu a podmínky veřejné zakázky malého rozsahu těmto zájemcům 

1. JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s.. Písecká 893, 386 01 Strakonice 
2. PRIMA, a.s. Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
3. Stavební společnost H & T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01  Strakonice II  
4. KOČÍ, a.s. K Lipám 132,  397 01 Písek 
5. Casta, a.s. Pražská 467, 397 01 Písek 
6. Casta Invest, a.s. Pražská 326, 397 01 Písek 

Zveřejnit výzvu na zakázku a podmínky veřejné zakázky malého rozsahu k podání nabídky na www 
stránkách MěÚ Strakonice  s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
III. Rozhodla 
že jediným základním hodnotícím kritériem podané nabídky je výše nabídkové ceny včetně DPH.  
IV. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  ing. Jan Tůma 
3. člen  Ing. Lukáš Srb 
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4. člen  Ing. Miroslav Sládek  
5. člen  Ing. Zlatuše Hofmanová 
6. člen  Ing. Miloslav Šatra 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing.  Karel Vlasák 
2. náhradník Ing.  Jana Narovcová 
3. náhradník Ing. arch. Slámová 
4. náhradník Ing.  Vojtěch Bubník  
5. náhradník Mgr. Rambousová Hana  
6. náhradník Ing.   Kotrba Petr 

V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru města zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou k podání 
nabídky a dále koordinaci  s městem Písek  v souvislosti s výběrem dodavatele předmětné stavby na 
základě  dohody měst Strakonice a Písek o společném postupu v oblasti výstavby a provozování 
útulku pro nalezené a opuštěné psy. 
 
5)  Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na vypracování dokumentace pro realizaci stavby: „Úprava 
pozemků – vstupní prostor – hřbitov, kruhová křižovatka, Strakonice“ 
Usnesení č. 913/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 k smlouvě o dílo na vypracování  dokumentace pro realizaci stavby: 
„Úprava pozemků – vstupní prostor – hřbitov, kruhová křižovatka, Strakonice“, kterým bude 
rozšířen předmět plnění o hřbitovní zeď – severní část včetně vstupní branky. Zároveň dojde k 
řešení a určení principu opravy celé severní hřbitovní zdi. Dodatek č.1 bude dále řešit zvýšení 
ceny o DPH na základě přihlášení se zhotovitele k placení daně z přidané hodnoty. 
Celková konečná cena za dokumentaci předmětné stavby: 157.080,- Kč vč. DPH 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku. 
 
6) Upgrade kabelové sítě UPC ve Strakonicích – I. etapa 
Usnesení č. 914/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
RM po projednání v souvislosti s realizací stavby: Upgrade sítě Strakonice – I. etapa. 
I. Souhlasí 
s uložením optického kabelu UPC dle projektové dokumentace  k územnímu řízení na akci: Upgrade 
sítě Strakonice – I. etapa, za následujících podmínek : 
1) Úprava povrchů bude provedena dle přílohy (Zvláštní užívání komunikace) 
2) Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice,  
    budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3) Optický kabel vedený v rostlém terénu bude vložen do chráničky.  
4) Optický kabel  v rostlém terénu bude uložen v těsné blízkosti chodníkových obrub . 
5) Poplatek za uložení optického kabelu do pozemků v majetku města Strakonice je stanoven částkou  
    150,- Kč/bm, osazení technologického pilíře  částkou 1000,- Kč/ks.  
    (2097 m x 150) + ( 1 x 1000)  = 315.550,- Kč 
6) Uzavření dohody o podmínkách vysílání Strakonické televize s.r.o. na sítích UPC  
II. Souhlasí 
s vypracováním smlouvy o trvalém uložení komunikačního zařízení.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy.     
  
7) Upgrade kabelové sítě UPC ve Strakoniceích – II. etapa 
Usnesení č. 915/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
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RM po projednání v souvislosti s realizací stavby: Upgrade sítě Strakonice – II. etapa. 
I. Souhlasí 
s uložením   optického kabelu UPC dle projektové dokumentace  k územnímu řízení na akci: 
Upgrade sítě Strakonice – II. etapa, za následujících podmínek : 
1)Úprava povrchů bude provedena dle přílohy (Zvláštní užívání komunikace) 
2)Veškeré překládky optického kabelu, které budou vyvolány stavebními akcemi města Strakonice, 
budou provedeny vlastníkem optického kabelu na jeho náklady. 
3)Optický kabel vedený v rostlém terénu bude vložen do chráničky.  
4)Optický kabel  v rostlém terénu bude uložen v těsné blízkosti chodníkových obrub . 
5)Poplatek za uložení optického kabelu do pozemků v majetku města Strakonice je stanoven částkou 
150,- Kč/bm, osazení technologického pilíře  částkou 1000,- Kč/ks.  
(1020m x 150) + ( 2 x 1000)  = 155.000,- Kč 
6) Uzavření dohody o podmínkách vysílání Strakonické televize s.r.o. na sítích UPC 
II. Souhlasí 
s vypracováním smlouvy o trvalém uložení komunikačního zařízení.  
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
8) Výběrové řízení na „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě 
„Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“                                                                                                         
Usnesení č. 916/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na „Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ 
na stavbě „Železniční most na trati České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Ing. Josef Hlavnička, Dílenská 7, 312 11 Plzeň na vykonávání funkce 
„Stavební dozor investora“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ na stavbě „Železniční most na trati 
České Budějovice – Plzeň ve Strakonicích“, za cenu 199.206,- Kč vč. DPH.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
9) Připomínky k Dodatku  č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5.10.1998, uzavřené s panem Pavlem 
Bambáskem 
Usnesení č. 917/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
zapracovat do Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5.10.1998, uzavřené s panem Bambáskem tyto 
připomínky(Součástí dodatku bude situace dané lokality, do které bude zakresleno nejen parkoviště, 
ale veškeré závazky nájemce – dále jen příloha) : 

1. předmět nájmu – nájem za účelem vybudování a užívání – parkoviště, ploch zpevněných, 
zelených ploch, umístění mobiliáře a umístění stánku rychlého občerstvení, dle přílohy  

2. parkoviště umístěné na pozemku p.č. 595/14 v k.ú. Nové  Strakonice, bude po dobu otevírací 
doby sloužit pro zákazníky nákupního centra COOP, přičemž doba parkování nepřesáhne 2 
hodiny. Mimo otevírací dobu nákupního centra COOP bude parkoviště sloužit veřejnosti 
neomezeně.   

3. cena nájmu 20,-Kč/m2  
4. v ceně nájmu bude uplatněna inflace  
 
5. závazek nájemce :  
- u jednotlivých závazků bude jednoznačně stanoven termín realizace, u již dokončených investic  
  bude předáno kolaudační rozhodnutí případně písemné vyjádření o termínu dokončení předmětné  
  investice. Současně bude na příloze zakresleno umístění a rozsah jednotlivých investic. 
a) výstavba veřejných WC – termín dokončení do 12/2007, předat kolaudační rozhodnutí 
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b) výstavba rozšíření parkovacích ploch– termín dokončení do 12/2007, předat kolaudační  
    rozhodnutí 
c) ozelenění ploch a výsadba dřevin–rozsah ozelenění včetně stanovení osazovaných dřevin  
    stanoví odbor ŽP MěÚ,  termín dokončení do 12/2007 – bude předáno souhlasné písemné  
    vyjádření odboru ŽP týkající se výše uvedených zelených ploch 
d) rozšíření trafostanice a položení kabelů s nárůstem kapacity o 250 A, a tím vytvoření  
    předpokladů pro výstavbu mezi Tovární ulicí a železniční tratí ČD – termín dokončení do  
    12/2007, předat kolaudační rozhodnutí 
e) osazení laviček a nádob na květiny – umístění a počet laviček včetně nádob na květiny stanoví  
    architekt města, termín dokončení do 12/2007, bude předáno souhlasné písemné vyjádření  
    architekta města týkající se výše uvedených laviček a nádob 
f) osazení dalších odpadkových košů – umístění a počet odpadkových košů stanoví architekt 
    města, termín dokončení do 12/2007, bude předáno souhlasné písemné vyjádření architekta  
    města týkající se výše uvedených odpadkových košů 
g) hlídání objektů a veřejných ploch bezpečností službou za účelem zajištění čistoty a předcházení  
    škodám na majetku – nájemce doloží smlouvu s bezpečnostní agenturou týkající se výše  
    uvedeného, termín předání do 12/2007 
h) osazení vodní fontány – vzhled a umístění fontány bude odsouhlasen architektem města, termín  
    dokončení do 12/2008 
6. možnost výpovědi smlouvy o nájmu - doplnění o ukončení nájemního poměru dohodou a 

nebo v případě nesplnění závazků nájemce, ke kterým se zavázal  
7. sankce za nedodržení závazků nájemce – pro případ porušení výše uvedených povinností je 

nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení 
této povinnosti a zároveň je povinen tento závadný stav do 3 dnů odstranit. Pronajímatel si 
zároveň vyhrazuje právo, v případě porušení povinností nájemce, dle výše uvedených bodů od 
této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné doručením jeho písemného vyhotovení nájemci 

8. po ukončení smlouvy o nájmu  dojde k bezúplatnému předání parkovacích ploch, zelených 
ploch , vysazených dřevin, laviček, nádob na květiny, odpadkových košů městu Strakonice 

 
10) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 6, v č.p. 333, ul. Dukelská, Strakonice II 
Usnesení č. 918/2007 (30/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 6, v domě č.p. 333, ul. Dukelská přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 6/333, ul. Dukelská, Strakonice včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 850.000,-
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování Plánu lokálního ÚSES v obvodu ORP 
Strakonice 
Usnesení č. 919/2007 (30/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Plánu lokálního ÚSES v obvodu ORP 
Strakonice 
II. Souhlasí  
s obesláním těchto firem: 

• WV Projection Service s.r.o., Bezdrevská 9, 370 11 České Budějovice, 
• Ing. Václav Škopek, CSc.- EKOSERVIS-Výzkumné středisko krajinné ekologie, Široká 8,  
   370 01 České Budějovice, 
• Ing. Aleš Friedrich-Ekologické studie a projekty, Vitošská 5, Praha 4-Modřany 

III. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro hodnocení nabídek zakázky: 
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Ing. Karel Vlasák, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Lucie Klimešová, Ing. Miroslav Šobr 
a náhradníky: 
PhDr. Ivana Říhová, Ing. Eva Předotová, Ing. Petr Šťastný, Ing. Ondřej Feit 
IV. Ukládá  
odboru životního prostředí zajistit zpracování veřejné zakázky malého rozsahu 
 
5. Zápis z 22. jednání projektu Otavské plavby a Smlouva o dílo 
Usnesení č. 920/2007 (30/5)  
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 22. jednání projektu Otavské plavby ze dne 12. června 2007. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o dílo – Předběžná studie proveditelnosti projektu Otavská plavba mezi městem 
Strakonice a společností Regio Písek, o.p.s. v celkové výši 32 500,- Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
6. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení dítěte 
k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – 
předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích. 
Usnesení č. 921/2007 (30/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách  mezi městem Strakonice a 
obcí Nišovice . 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením 
povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi městem Strakonice a 
obcemi Dřešín, Nišovice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem těchto smluv. 
 
7. Smlouva o výpůjčce nemovitosti - bezplatné poskytnutí 3 garáží a dílny v Plánkově ulici 
Usnesení č. 922/2007 (30/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti, jejímž předmětem je bezplatné poskytnutí 3 garáží a 
dílny v Plánkově ulici s úhradou spotřebovaných energií mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, územní pracoviště Prokišova 5, 
371 03 České Budějovice a městem Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce nemovitosti. 
 
8. Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Profi balík 
Usnesení č.923/2007 (30/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavření  dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek Profi balík, jejímž předmětem je 
odvoz Profi balíků v ceně 54,- Kč s DPH/ks (předpokládaná četnost odvozu 2 balíky /týdně) mezi 
městem Strakonice a Českou poštou, státní podnik, Olšanská 38/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
korespondenční adresa:Česká pošta s.p., Region Tábor, Nádražní 81, 386 02 Strakonice 2, IĆ: 
47114983 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dohody  v předloženém znění. 
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9. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o veřejném pořádku, ochraně 
životního prostředí a vzhledu města 
Usnesení č. 924/2007 (30/9)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku 
Čtvrtek 5. července 2007 – posezení, koncert – živá hudba, skupina Staří psi – Restaurace Pod 
košatou lípou, Otavská 100, 386 01 Strakonice, Nový Dražejov - pořádá Milan Janus, 386 01 
Strakonice, Nový Dražejov od 22,00 hodin do 02,00 hodin následujícího dne.  
 
10. Stav připravenosti projektů pro podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU v roce 
2007 
Usnesení č. 925/2007 (30/10)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
předložený Seznam projektů pro podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU v roce 2007 a stav 
jejich připravenosti 
 
11. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za I. pol. r.2007 
Usnesení č. 926/2007  
Rada města po projednání 
v souladu s §134 zák.č.262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů v I. pol. r. 2007  
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za I. pol. r. 2007, jejíž výše je v písemné podobě uložena na 
personálním oddělení MěÚ. 
 
12. Prezentace Zdravého města Strakonice v aktivitách Nadace Partnerství 
Usnesení č.927/2007 (30/2)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí: 

a) zastoupení města Strakonice Mgr. Jaroslavou Mrůzkovou v porotě celonárodní ankety o 
nejsympatičtější strom České republiky „Strom roku ČR“. 

b) zprávu o postupu vítěze regionálního kola ankety „Strom Strakonicka 2007“ – Švandova lípa 
mezi 12 finalistů celonárodní ankety „Strom roku ČR 2007“. 

c) zprávu o vítězi soutěže vyhlášené Zdravým městem Strakonice a Nadací Partnerství o 
realizaci celoročního ekologicko osvětového projektu „Město stromů“ v obcích III.typu.  

II. Ukládá: 
vedoucímu odboru životního prostředí Ing. Jaroslavu Brůžkovi a Mgr. Jaroslavě Mrůzkové zajištění 
propagace Švandovy lípy, včetně koordinace postupu v rámci celonárodního hlasování o 
nejsympatičtější strom ČR roku 2007 „Strom ČR 2007“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                             PhDr. Ivana Říhová     
       starosta              místostarostka
                                                                                            


