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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 63. jednání Rady města Strakonice 
konaného 14.5.2008 v zasedací místnosti Měšťanského pivovaru a.s., Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM :  

Ing. Vondrys – starosta 
                          Ing. Vlasák - místostarosta  

PhDr. Říhová – místostarostka  
              členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová,  pí Žiláková, Ing. Pavel 

                         Ing. Tůma – tajemník 
 
Program: 
 
1.Možnosti využití pozemků v okolí Měšťanského pivovaru Strakonice                       
                                            Usnesení č. 1942/2008  
2. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Brožura DROGY DNES“ 

            Usnesení č. 1943/2008 
3. Majetkové záležitosti 
                               Usnesení č. 1944/2008 – 1958/2008 
4. MěÚSS :  
A/ Změna člena komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory  
                                  Usnesení č. 1959/2008 
B/ Odpis nedobytných pohledávek 

                          Usnesení č. 1960/2008 
C/ Informace o změně v obsazení funkce vedoucího vychovatele v Denním stacionáři pro mentálně 
postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, Strakonice 
                    Usnesení č. 1961/2008 
5. Rozpočtová  opatření   č.  30 – 40 
                    Usnesení č. 1962/2008 
6. Plnění usnesení RM za III. a IV. čtvrtletí 2007 
                    Usnesení č. 1963/2008 
7. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech 

            Usnesení č. 1964/2008 
8. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

            Usnesení č. 1965/2008 
9. STARZ – úprava ceníku sportovního areálu  „Na Sídlišti“. 

            Usnesení č. 1966/2008 
10. Jmenování hodnotící komise /Grantový program na podporu kultury a CR 2008/ 

            Usnesení č. 1967/2008 
11. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků /Zahorčice/ 

            Usnesení č. 1968/2008 
12. Okresní nemocnice Strakonice – poskytnutí příspěvku 
                    Usnesení č. 1969/2008 
13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města 
                    Usnesení č. 1970/2008 
  
Zahájení:  
63. jednání Rady města Strakonice bylo zahájeno ve 14:30 prohlídkou prostor a pozemků v areálu 
pivovaru, projednávaných následně v bodu č. 1. Další jednání pokračovalo návazně v zasedací 
místnosti Měšťanského pivovaru, a.s. Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
Projednávání bodů 1 a 2 se zúčastnila Ing. arch. Slámová 
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1.Možnosti využití pozemků v okolí Měšťanského pivovaru Strakonice                       
Usnesení č. 1942/2008 (62/13)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o možnostech využití pozemků v okolí Měšťanského pivovaru Strakonice (odbor rozvoje 
připraví výběrové řízení na vypracování studie řešení). 
 
2. Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Brožura DROGY DNES“ 
Usnesení č. 1943/2008 (63/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OGEI/283/08 v rámci Grantového programu Podpora a 
rozvoj protidrogové politiky v Jihočeském kraji v roce 2008, I. výzva pro rok 2008, na projekt 
s názvem „Brožura DROGY DNES“ , mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a 
Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Výše grantu je 50.000,- 
Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy 
 
3. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Pozemky v areálu letiště – vyhlášení záměru na pronájem 
Usnesení č. 1944/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem uvedených pozemků za účelem jejich využívání k provozu letiště:  
- pozemek st. p.č. 687 o výměře 16 m2  
- pozemek st. p.č. 688 o výměře 4111 m2  
- pozemek st. p.č. 689 o výměře 979 m2  
- pozemek st. p.č. 690 o výměře 417 m2  
- pozemek st. p.č. 1115 o výměře 227 m2  
- pozemek st. p.č. 1146 o výměře 281 m2  
- pozemek  p.č. 49/26 o výměře 971 m2  
- pozemek  p.č. 56 o výměře 15091 m2  
- pozemek  p.č. 58 o výměře 7582 m2  
- pozemek  p.č. 59 o výměře 17028 m2  
- pozemek  p.č. 61 o výměře 25292 m2  
- pozemek  p.č. 108/3 o výměře 82340 m2  
- pozemek  p.č. 111 o výměře 315 m2  
- pozemek  p.č. 477/10 o výměře 1916 m2  
- pozemek  p.č. 477/11 o výměře 234 m2  
- pozemek  p.č. 477/12 o výměře 185 m2  
- pozemek  p.č. 477/13 o výměře 177 m2 , vše v k.ú. Nové Strakonice.  

           
2) RENGL, s.r.o., Kozinova 1073/11, Liberec – vyjádření k umístění plakátovacích ploch – III. 
Etapa – vyhlášení záměru na pronájem  
Usnesení č. 1945/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na uvedené pozemky za účelem umístění vlastních plakátovacích ploch: 
- pozemek p.č. 1281/12 v k.ú. Strakonice – lokalita zastávka MHD Radomyšlská 
- pozemek p.č. 343/27 v k.ú. Přední Ptákovice – lokalita Povážská 
- pozemek p.č. 266 v k.ú. Strakonice – nadchod nad Katovickou ulicí – nosný pilíř 
- pozemek p.č. 601/5 v k.ú. Nové Strakonice -  lokalita Tovární x Komenského 
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3)   JUDr. Ladislav  Filip,   Horní  Stropnice,  PSČ 373 36  
Zdeňka Lauterkrancová, Praha 14, Hloubětín - žádost o pronájem pozemku  
Usnesení č. 1946/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  pronájmem části pozemku p.č.  1073/1 v k.ú. Modlešovice  o výměře cca 20 m2 , nacházející se 
podél  komunikace,  vedoucí  k nemovitosti  žadatelů, přičemž  výměra  pronajatého  pozemku  bude  
upřesněna  na místě  samém  na základě dohody s vlastníky sousední nemovitosti, za cenu 15,-Kč/m2 
/rok, panu JUDr. Ladislavu Filipovi,  Horní Stropnice, PSČ 373 36  a paní Zdeňce Lauterkrancové, 
Praha 14, Hloubětín. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
4) FANTASY AIR s.r.o., Kollárova 511, Písek 397 01 – žádost dlouhodobý  pronájem pozemku  
Usnesení č. 1947/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s dlouhodobým  pronájmem (15-20 let – dle dohody s žadatelem) části pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové 
Strakonice o výměře cca 700 m2 , za účelem umístění montážní haly,  společnosti  FANTASY  AIR   
s.r.o., Kollárova 511, Písek 397 01 za cenu 25,- Kč/m2 /rok. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 

              
5) Balda, s.r.o., Kestřany - Zátaví 57, 397 01 Písek – žádost o dlouhodobý pronájem  
Usnesení č. 1948/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájem části pozemku p.č. 726/7 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 170 m2, za účelem umístění 
a provozování letní obslužné zahrádky s tím, že stavební úpravy týkající se obslužné zahrádky budou 
předem odsouhlaseny architektem města Strakonice – možnost zachování průchodu k řece, na dobu 
neurčitou, s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou , za cenu 8.000,- Kč/rok. 
II. Pověřuje 
Starostu města podpisem předmětné smlouvy 
             
6) ZNAKON a.s., Vladimír Kotrch, Sousedovice 44, Strakonice  - žádost o pronájem pozemku – 
vyhlášení záměru 
Usnesení č. 1949/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice    o výměře cca 4 
m2  za účelem prodloužení stávající rampy pro restauraci HANGÁR. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 1  k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Strakonice a společnosti 
ZNAKON a.s., Sousedovice 44, Strakonice dne 11.12.2007, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení 
záměru nepřihlásí jiný zájemce za celkovou cenu  nájmu 200,- Kč ročně, týkající se pronájmu části 
pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře ca 4 m2 . 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku 
 
 
7) Soňa Tříšková,  České Budějovice – žádost o pronájem pozemku – vyhlášení záměru – tržnice 
v lokalit ě „Pod Hvězdou“ 
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Usnesení č. 1950/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  vyhlášením   záměru   na   pronájmem části pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Strakonice o výměře cca 950 
m2 , v době konání Václavské pouti tj. od 18. 9.2008 do 28.9.2008, , za účelem stánkového prodeje.  

          
8) Petra Reisingerová, Mlýnská,  Strakonice – žádost o odkoupení bytu   
Usnesení č. 1951/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b. j. č. 31, o velikosti 2+1 (výměra bytu 52,89 m2 ) včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve Strakonicích paní Petře 
Reisingerové za cenu dle znaleckého posudku, která činí 685.560,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupních smluv. 

 
9) Ladislav Kuncl, Strakonice – žádost o povolení stavební úpravy   
Usnesení č. 1952/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se stavební úpravou v bytě Strakonice, která spočívá ve vybudování sádrokartonové dělicí příčky mezi 
obývacím pokojem a kuchyňským koutem.  

 
10) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové 
dokumentace stavby: „Pěší propojení pozemku bývalého domku Zavadilových na Podskalí a 
sídliště Mír ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 1953/2008 (63/6)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele projektové dokumentace stavby: „Pěší propojení pozemku bývalého 
domku Zavadilových na Podskalí a sídliště Mír ve Strakonicích“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, na 
vypracování projektové dokumentace stavby „Pěší propojení pozemku bývalého domku Zavadilových 
na Podskalí a sídliště Mír ve Strakonicích“, za celkovou cenu díla 290.360,- Kč včetně DPH, termín 
plnění do 27 týdnů od podpisu SOD. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
1) Uvolněná b. j. 1+3, č. b. 004, v č. p. 402, ul. Nádražní, Strakonice II 
Usnesení č. 1954/2008 (63/6a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 004, v domě č. p. 402, ul. Nádražní, přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 004/402, ul. Nádražní, Strakonice II včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 1.100 000,- 
Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 

 
2) Uvolněná b. j. 1+0, č. b. 001, v č. p. 409, ul. Petra Bezruče, Strakonice 
Usnesení č. 1955/2008 (63/6a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s obsazením bytové jednotky č. 001, v domě č. p. 409, ul. Petra Bezruče přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 001/409, ul. Petra Bezruče, Strakonice I  
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
500.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
3) Uvolněná b. j. 1+2, č. b. 007, v č. p. 610, ul. Petra Bezruče, Strakonice I 
Usnesení č. 1956/2008 (63/6a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 007, v domě č. p. 610, ul. Petra Bezruče přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/610, ul. Petra Bezruče, Strakonice I  
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 1.100 
000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
4) Opravy základních  škol – „ZŠ Dukelská č.p. 166, Strakonice , rekonstrukce dívčích WC“  
Usnesení č. 1957/2008 (63/6a)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
část usnesení RM č. 1932/2008 , bod II. a  
II. Nahrazuje 
jej následovně :       
Rada města po projednání 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Chládek FCH s.r.o., V Lipkách 96, Strakonice, na realizaci stavby „ZŠ 
Dukelská č.p. 166, Strakonice, rekonstrukce dívčích WC“, za  cenu 2 258 710,- Kč vč.DPH s termínem  
dokončení do 20.8.2008. 
 
5 ) Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ F.L.Čelakovského I.etapa                                     
Usnesení č. 1958/2008 (63/6a)  
Rada města po projednání 
 
 
I. Rozhodla   
-zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ 
F.L.Čelakovského, I.etapa“ v hodnotě  cca 10 mil Kč,   
- použít kriterium pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu včetně DPH. 
II. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Karel Vlasák 
2. člen  PhDr. Ivana Říhová  
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen pan Václav Šrámek 
5. člen pan Jaroslav Houska 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Miloš Haiser 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník Mgr. Ivana Parkosová 
5. náhradník Michal Bezpalec 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
Projednávání bodu 4 se zúčastnila pí ředitelka Pašavová 
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4. MěÚSS :  
A/Změna člena komise pro výběr žadatelů o umístění do domovů pro seniory  
Usnesení č. 1959/2008 (63/1)  
Rada města po projednání 
I. Odvolává   
z funkce člena komise pro výběr uchazečů žádajících o pobytové služby v Domově pro seniory, 
Lidická 189 a v Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice, p.Mgr. Knetla Jana, sociálního 
pracovníka MěÚSS Strakonice, z důvodu ukončení pracovního poměru v organizaci.  
II. Jmenuje  
nového člena komise p. Bc. Šůnu Martina, sociálního pracovníka na ředitelství MěÚSS pro agendu 
vyřizování žádostí o umístění do domovů pro seniory . 
II. Ukládá 
ředitelce MěUSS Strakonice zajistit související agendu se změnou.   
                       
B/Odpis nedobytných pohledávek 
Usnesení č. 1960/2008 (63/2)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
odpis  pohledávek v celkové výši 16.627,-Kč (viz rozpis v důvodové zprávě).  
II. Doporu čuje ZM 
a) schválit odpis pohledávky v částce 20.010,-Kč v Denním stacionáři pro mentálně postižené děti, 
mládež a dospělé ( ÚSP) vzniklých v letech 1994 – 1996 v období před začleněním zařízení do 
MěÚSS, kdy se jednalo o šití oděvů v chráněných dílnách a jejich prodej do zahraničí. Při těchto 
aktivitách došlo k ukončení činnosti zahraničního odběratele, který neprovedl úhradu za odebrané 
zboží.  
b) schválit odpis pohledávky v částce 50 614,-- Kč vzniklé v roce 1995 před začleněním  Denního 
stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé(ÚSP) do MěÚSS Strakonice, kdy se jednalo 
o výrobu dřevěných tašek - kabelek v chráněných dílnách a jejich prodej do zahraničí. Při těchto 
aktivitách došlo k údajnému ukončení činnosti zahraničního odběratele, který neprovedl úhradu za 
odebrané výrobky .  
III. Ukládá 
ředitelce MěUSS Strakonice zajistit realizaci v rámci účetnictví organizace 

                           
C/Informace o změně v obsazení funkce vedoucího vychovatele v Denním stacionáři pro       
mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, Strakonice 
Usnesení č. 1961/2008 (63/3)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o ukončení pracovního poměru dnem 31. května 2008 s Mgr. Martinem Karasem, vedoucím 
vychovatelem v Denním stacionáři pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Ellerova 160, 
Strakonice, a uzavřením pracovního poměru do této  funkce od 1.července 2008  s Mgr. Petrem 
Martínkem.  
II. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plynulý převod všech agend souvisejících s touto personální 
změnou.    
 
5. Rozpočtová  opatření   č.  30 – 40 
Usnesení č. 1962/2008 (63/4)  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
změnu rozpočtu o: 
RO č. 30  ve výši  31 217,- Kč 
Příspěvek Úřadu práce Strakonice na úhradu mzdových nákladů asistenta pedagoga. O tuto částku 
bude zvýšen příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Povážská, Strakonice. 
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RO č. 31  ve výši  22 644,- Kč 
Příspěvek Úřadu práce Strakonice na úhradu mzdových nákladů asistenta pedagoga. O tuto částku 
bude zvýšen příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Dukelská. 
RO č. 32  ve výši  233 800,-  Kč 
Neinvestiční finanční příspěvek JčK na administraci „Programu obnovy venkova“.  
RO č. 33  ve výši  100 000,-  Kč 
Grant JčK na projekt Pozvánka do Strakonic. 
RO č. 34  ve výši  200 000,-  Kč 
Grant JčK na projekt Naučná stezka Švandy Dudáka. 
RO č. 35  ve výši  50 000,-  Kč 
Grant JčK na projekt Brožura „Drogy DNES“ na rozvoj protidrogové politiky. 
RO č. 36  ve výši  30 000,-  Kč 
Grant JčK pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice na projekt Tvořivé dny – 
Aktivity s dětmi školního věku, jejich rodiči, prarodiči, případně s dalšími zájemci zaměřené na různé 
dovednosti – výtvarné, literární, vědomostní, hudební, apod. 
RO č. 37  ve výši  20 000,-  Kč 
Grant JčK pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Strakonice  na projekt Skupovy 
Strakonice 43. ročník. 
RO č. 38  ve výši  206 000,-  Kč 
Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na úhradu vybavení 
atletického oválu sportovním nářadím (startovací bloky, oštěpy, sklopné překážky, vozík na 
překážky). viz. Příloha.  
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 
RO č. 39  ve výši   80 000,-  Kč 
Navýšení prostředků na úhradu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu 
s usnesením ZM č. 327/ZM/2008 ze dne 19.3.2008 ( o 63 000,-  Kč) a s tím související navýšení 
povinného zdravotního pojištění. (o 17 000,- Kč). 
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let.  
RO č. 40  ve výši  15 000,- Kč 
Příspěvek  na činnost Místní akční skupiny LAG Strakonicko. (viz. Příloha) 
Rozpočtové opatření bude kryto z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 
II. Ukládá: 
Finančnímu odboru  rozpočtová opatření  č.  30 - 40  provést. 
 
6. Plnění usnesení RM za III. a IV. čtvrtletí 2007 
Usnesení č. 1963/2008 (63/5)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2007 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce  592  splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č. 48/2006, 220/2006, 675/2007, 859/2007, 914/2007, 915/2007, 1124/2007, 1317/2007, 
1494/2007, 1508/2007 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 907/2007, 977/2007, 1307/2007, 1418/2007 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 92 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
7. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a 
povinnostech 
Usnesení č. 1964/2008 (63/7)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení  RM č. 705/2007 ze dne 16.5.2007 
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II. Souhlasí  
s uzavřením dohody mezi Městem Strakonice a Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice 
IČ: 49021117 –„ Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a 
povinnostech“   v předloženém znění z dubna 2008.  
 
8. Zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 
Usnesení č. 1965/2008 (63/9)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 4. jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 5. 5. 2008. 
II. Souhlasí 
s vyplacením příspěvků na činnost v oblasti kultury následujícím žadatelům v navržené výši: 
Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice   10 000,- 
Dětský pěvecký sbor Fere Angeli  10 000,- 
Prácheňáček     40 000,- 
Prácheňský soubor písní a tanců  50 000,- 
RM dance studio    20 000,- 
Divadelní soubor Čelakovský   40 000,- 
Loutková scéna Radost    30 000,- 
Skupina historického šermu Markýz  15 000,- 
Skupina historického šermu Vendetta  15 000,- 
folková skupina Šafrán    20 000,- 
Taneční skupina Rozálie   10 000,- 
hudební skupina Disk (o. s. Jiloro)    5 000,-. 
III. Souhlasí 
souhlasit s prezentací města na veletrhu cestovního ruchu ITEP Plzeň 2008 (23. – 25. 10. 2008). 
 
9. STARZ - úprava ceníku sportovního areálu  „Na Sídlišti“. 
Usnesení č. 1966/2008 (63/10)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s úpravou ceníku sportovního areálu města  „Na Sídlišti“ (bezplatné využívání in-line dráhy). 
 
10. Jmenování hodnotící komise /Grantový program na podporu kultury a CR 2008/ 
Usnesení č. 1967/2008 (63/11)  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
hodnoticí komisi pro vyhodnocení Grantového programu města Strakonice na podporu kultury a 
cestovního ruchu pro rok 2008 ve složení: Ing. Řeřábková, Mgr. Křiváčková, pí Žiláková, pí 
Dresslerová, RNDr. Havel. Náhradnice: pí Hradská, Mgr. Cháberová. Zapisovatelkou bude Š. Kůsová. 
 
11. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků /Zahorčice/ 
Usnesení č. 1968/2008 (63/12)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Zahorčice 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí  Zahorčice 

                 
12. Okresní nemocnice Strakonice – poskytnutí příspěvku 
Usnesení č. 1969/2008   
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na úhradu nákladů na pronájem sálu  v  prostorách Kulturního domu ve 
Strakonicích dne 14.5.2008 za účelem konání nadregionální konference sester ke „Dni 
ošetřovatelství“ve výši  6.210,- Kč. Bude hrazeno z příspěvků na sociální oblast. 
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13. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města 
Usnesení č. 1970/2008 (63/13)   
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku na 
sobotu 28. června 2008 – Pivovarská pouť – živá hudba  – Podskalí pod pivovarem Strakonice – 
pořádá Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. od 13:00 hodin do 23:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                         Ing. Karel Vlasák     
         starosta                  místostarosta
            
                                             
                            


