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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 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
U s n e s e n í 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 10.12. 2008 ve velké zasedací  
místnosti MěÚ Strakonice 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání  Usnesení č.513/ZM/2008 
 
1) Organizační změny ve vedení města  (volba místostarosty,volba člena RM) 
             Usnesení č.514/ZM/2008  
2) Měšťanský pivovar Strakonice a.s. – vklad nemovitého majetku     
             Usnesení č.515/ZM/2008  
3) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r. 2008  
             Usnesení č.516/ZM/2008  
4) Zadání regulačního plánu Podskalská – Lázeňská 
             Usnesení č.517/ZM/2008  
5) Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009  
             Usnesení č.518/ZM/2008  
6) MAS LAG Strakonicko, Strategický plán LEADER 2007 – 2013 
             Usnesení č.519/ZM/2008  
7) OZV č. 6/2008, kterou se vydává požární řád  
             Usnesení č.520/ZM/2008  
8) OZV města Strakonice č. 7/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
     sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
             Usnesení č.521/ZM/2008  
9) OZV města Strakonice č. 8/2008 o místním poplatku ze psa     
             Usnesení č.522/ZM/2008  
10) Rozpočet města          
             Usnesení č.523/ZM/2008  
11) Rozpočtová opatření         
             Usnesení č.524/ZM/2008  
12) Majetkové záležitosti          
             Usnesení č.525/ZM/2008-č.539/ZM/2008 
13) Cena vodného a stočného, nájemné na rok 2009     
             Usnesení č.540/ZM/2008  
14) Osadní výbor Strakonice – Hajská       
             Usnesení č.541/ZM/2008  
15) Zápis č. 6/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 3.12.2008  
             Usnesení č.542/ZM/2008  
16) Projekt Strakonice – město přátelské občanům, spolufinancování projektu z prostředků  
      města      Usnesení č.543/ZM/2008  
 
Usnesení č.513/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 
b) program jednání včetně navržených úprav 15. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení : pí Rabová, MUDr. Gregora, Mgr. Pavelka 
b) ověřovatele zápisu : pí Tomšovicová, Mgr. Křiváčková 
c) volební komisi : pí Vlasáková, p. Štrébl, Mgr. Cháberová 
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1) Organizační změny ve vedení města  (volba místostarosty,volba člena RM) 
Usnesení č.514/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Zvolilo 
tajnou volbou do uvolněné funkce místostarosty Ing. Pavla Pavla 
II. Zvolilo  
tajnou volbou za člena rady města Ing. Karla Vlasáka 
 
2) Měšťanský pivovar Strakonice a.s. – vklad nemovitého majetku      
Usnesení č.515/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s převodem nemovitostí (pozemky a budovy v  areálu pivovaru): 
budovy čp. 324, průmyslový objekt, na  st.p.č. 375/1 včetně všech vedlejších staveb sestávajících se ze 
sklepů vodárny, spilky, štoků, varny, staré kotelny – skladu, opravny, strojovny chlazení, 
administrativní budovy, stáčírny sudů, stáčírny lahví, přístřešků č. 1 – 4, jídelny, obytné části, 
administrativní budovy s  byty, skladů za administrativní budovou, vodárny, vrátnice, přístřešku vedle 
jídelny, skladů u bytů a zpevněných ploch, 
pozemku st.p.č. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku p.č. 217/6, ostatní plocha, manipulační plocha, 
pozemku p.č. 227/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
pozemku p.č. 227/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
pozemku p.č. 245/3, ostatní plocha, neplodná půda, 
(vše dle, v  KN dosud nezapsaného, geometrického plánu č. 2680-84/2008 ze dne 24.11.2008 – viz 
příloha) vzniklých z  pozemků KN st.p.č. 375/1, p.č. 217/1, 227/1, 227/2 a 245/2 zapsaných na LV č. 
1, k.ú. Strakonice, obec Strakonice, část obce Strakonice I v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice, formou vkladu do 
základního kapitálu společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. při zvýšení jeho základního 
kapitálu ke splacení emisního kursu nové akcie v nominální hodnotě 62.120.000,- Kč. 
Schvaluje zastupitelstvo při udělení souhlasu s  vložením nemovitostí do základního kapitálu: 
II. Schvaluje  
usnesení ve znění: 
„Ukládá radě města Strakonice zajistit, aby převody nemovitého majetku společnosti Měšťanský 
pivovar Strakonice, a.s. a zástavní právo tohoto majetku, vždy podléhaly souhlasu zastupitelstva 
města“. 
 
3) Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r. 2008    
Usnesení č.516/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. pol. r. 2008 
II. Schvaluje 
vyřazení 132 splněných usnesení z evidence do evidence splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č: 68/ZM/2007, 247/ZM/2007, 315/ZM/2008, 317/ZM/2008, 
IV. Vy řazuje   
část usnesení č 836/ZM/2002 (v bodech A: I.b) a B: III., IV., V.,)usnesení č. 232/ZM/2003 a 
č.625/ZM/2005 do evidence usnesení s trvalou platností 
V. Vyřazuje   
usnesení č. 726/ZM/2005 
VI. Ukládá   
a) tajemníkovi MěÚ vést v evidenci 149 nesplněných usnesení 
b) příslušným pracovníkům zajistit plnění nesplněných usnesení 
 
4) Zadání regulačního plánu Podskalská – Lázeňská  
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Usnesení č.517/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s § 64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, zadání regulačního plánu Podskalská – Lázeňská 
II. Schvaluje  
v souladu s § 64 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, vyhodnocení a zapracování uplatněných požadavků do návrhu zadání regulačního 
plánu Podskalská – Lázeňská 
II. Ukládá 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se schváleným zadáním 
 
5) Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009  
Usnesení č.518/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s účastí (i finanční) města Strakonice na projektu „Oprava a obnova kapliček na území středního 
Pootaví“. Na tento projekt bude podána žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje v roce 2009 – Opatření 3: Integrované projekty venkovských mikroregionů – 
dotační titul 7. Žadatelem bude Svazek obcí středního Pootaví. 
 
6) MAS LAG Strakonicko, Strategický plán LEADER 2007 – 2013 
Usnesení č.519/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. bere na vědomí  
usnesení rady města č. 2582/2008 ze dne 26.11.2008, kterým se doporučuje ZM schválit předložený 
návrh  
II. Souhlasí 
se zařazením města Strakonice a přilehlých městských částí do území Místní akční skupiny LAG 
Strakonicko o.s. 
III. Schvaluje 
strategický plán LEADER 2007 - 2013 
 
 
7) OZV č.6/2008, kterou se vydává požární řád  
Usnesení č.520/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
předloženou obecně závaznou vyhlášku města Strakonice č.6/2008, kterou se vydává požární řád obce.  
 
8) OZV města Strakonice č. 7/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Usnesení č.521/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí  
s předloženým zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 7/2008 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
dopadů  
 
9) OZV města Strakonice č. 8/2008 o místním poplatku ze psa     
Usnesení č.522/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s předloženým zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 8/2008 o místním poplatku ze 
psa 
 
10) Rozpočet města          
Usnesení č.523/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
rozpočet města na rok 2009, který vychází ze schváleného výhledu, ve výši: 
Příjmy :        557 650 000,-  Kč 
Výdaje (bez splátek úvěrů) :     590 221 000,-  Kč 
Saldo příjmů a výdajů :  -    32 571 000,-  Kč     
Splátky úvěrů :   -       4 030 000,-  Kč 
Zapojení prostředků minulých let :         36 601 000,-  Kč      
II. Ukládá 
finančnímu odboru provést rozpis rozpočtu. 
 
11) Rozpočtová opatření         
Usnesení č.524/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 101  ve výši  1 414 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na financování služeb objednávaných městem Strakonice u 
Technických služeb Strakonice s.r.o. Rozpočtové opatření bude kryto z daňových příjmů města, 
zejména z daně z příjmu právnických osob.  
RO  č. 102  ve výši  527 000,- Kč 
Zvýšení finančních prostředků na úhradu nákladů na rozšíření sběrného dvora v Tovární ulici. 
Rozpočtové opatření bude kryto z daňových příjmů města, zejména z daně z příjmu právnických osob.  
RO  č. 103  ve výši  715 000,- Kč 
Zvýšení prostředků na úroky z úvěru na nákup Pivovaru Strakonice. Rozpočtové opatření bude kryto 
z výnosu  podílových listů u otevřeného podílového fondu SPOROINVEST. 
RO č. 104 ve výši  950 000,- Kč 
Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na úhradu provozních 
nákladů (el. energie, teplo). Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků 
z položky odboru Š a CR – příspěvky sportovním organizacím na úhradu nákladů ve sportovních 
zařízeních spravovaných STARZ Strakonice.  
II. Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 101 - 104  provést. 
III. Bere na vědomí 
Předložený Přehled rozpočtových opatření na rok 2008. 
 
12) Majetkové záležitosti  
1) Ing. Tomáš Policar, Ph.D., Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru 
Usnesení č.525/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 447/3 v k.ú. Strakonic o výměře             cca 225 m2, 
vzhledem k tomu, že záměr žadatele je v kolizi s již vypracovaným projektem – „Parkovací plocha za 
restaurací Protivínská – Strakonice.“  
II. Souhlasí 
s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 
 
2) Rostislav Švarc, Strakonice – žádost o prodej části pozemku – vyhlášení záměru  
Usnesení č.526/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 384/1 v k.ú. Strakonice o výměře            cca 200 
m2,  za účelem výstavby osmi garáží, za předpokladu souhlasu odboru rozvoje, odboru životního 
prostředí a odboru dopravy.  
 
3) Ivana Petrželková, Vladimír Petrželka, Strakonice – žádost  o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru 
zastupitelstvo města se po projednání neshodlo na žádném usnesení 
 
4) Stavební bytové družstvo Strakonice, Strakonice – žádost o prodej pozemku  
Usnesení č.527/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 147/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 120 m2  za cenu dle znaleckého 
posudku, Stavebnímu bytovému družstvu Strakonice, Strakonice. Přesná výměra bude určena na 
základě geometrického plánu.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
5) ČR – Lesy ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové – výkup pozemků p.č. 
1423/1 o výměře 7175 m2, p.č. 1423/2 o výměře 5 m2, p.č.  642/2 o výměře 47 m2, p.č. 499/2 o 
výměře 432 m2, p.č. 499/8 o výměře 508 m2, vše v k.ú. Strakonice a p.č. 525 o výměře 967 m2, p.č. 
906/3 o výměře 385 m2, p.č. 914/2 o výměře 120 m2 a p.č. 915/1 o výměře 229 m2, vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic 
Usnesení č.528/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s výkupem  pozemků  p.č. 1423/1 o výměře 7175 m2, p.č. 1423/2 o výměře 5 m2, p.č.  642/2 o výměře 
47 m2, p.č. 499/2 o výměře 432 m2, p.č. 499/8 o výměře 508 m2 vše v k.ú. Strakonice a p.č. 525 o 
výměře 967 m2, p.č. 914/2 o výměře 120 m2 a p.č. 915/1 o výměře 229 m2, vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
II. Nesouhlasí 
s výkupem pozemku p.č. 906/3 o výměře 385 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Hana Uhlíková, Strakonice – výkup stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 3528 a pozemku p.č. 
st. 3528 o výměře  21 m2 v  k.ú. Strakonice 
Usnesení č.529/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Trvá   
na znění  usnesení ZM  č. 390/ZM/2008 ze dne 25.6.2008. 
 
7) ČR – ÚZSVM – bezúplatný převod pozemků p.č. 619/11 o výměře 8 m2,       p.č. 619/12 o 
výměře 202 m2 , p.č. 692/6 o výměře 19 m2, p.č. 692/8 o výměře     192 m2  a p.č. 692/7 o výměře 
520 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice 
Usnesení č.530/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 345/ZM/2008 bod č. II. ze dne 30.4.2008. 
II. Souhlasí 
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 619/11 o výměře 8 m2, p.č. 619/12 o výměře 202 m2 ,       p.č. 
692/6 o výměře 19 m2, p.č. 692/8 o výměře 192 m2  a p.č. 692/7 o výměře 520 m2, vše v        k.ú. Nové 
Strakonice, od ČR - ÚZSVM do vlastnictví města Strakonice. 
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
8) Kochanka s.r.o., Trachtova 220, Strakonice, zastoupená paní Ivetou Váňovou a panem 
Vladimírem Váňou - žádost o prodloužení stávajícího chodníku na pozemku p.č. 80 v k.ú. 
Strakonice na náklady města Strakonice 
Usnesení č.531/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s realizací stavby: „Vybudování - prodloužení stávajícího chodníku na pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. 80 v k.ú. Strakonice“, s uzavřením kupní smlouvy se společností 
Kochanka s.r.o. se sídlem Trachtova 220, Strakonice, kdy předmětem kupní smlouvy bude nově 
vybudovaný – prodloužený chodník o ploše 36 m2 na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 80 v 
k.ú. Strakonice. Kupní cena  chodníku je stanovena ve výši 20.000,- Kč vč. DPH.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv.  
 
9) Marie Hubená, Strakonice – žádost o odkup bytu za privatizační cenu 
Usnesení č.532/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodejem b. j. č. 02, o velikosti 2+0 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku ve Strakonicích paní Marii Hubené, s ohledem na mimořádnou životní situaci, za cenu 
160.000,-Kč s podmínkou desetiletého předkupního práva města za původní prodejní cenu.  
 
10) Žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č.533/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
se zrušením věcného břemene – předkupního práva pro město Strakonice, týkající se pozemku p.č.st. 
1131/4 o výměře 19 m2 se stavbou garáže, pozemku p.č. st. 1131/2 o výměře 19 m2 se stavbou garáže 
a pozemku p.č. 1131/3 o výměře 19 m2 se stavbou garáže, vše v                    k.ú. Strakonice. Vlastníky 
nemovitosti jsou RNDr. Karel Hájek, Běla Hájková, Jiří Keyzlar, Dagmar Keyzlarová, Ing. Oldřich 
Macner, Eva Macnerová, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
11) Vlastislav Hrach,  Sušice – žádost o prominutí smluvní pokuty 
Usnesení č.534/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy s panem Vlastislavem Hrachem, Sušice, na dar města Strakonice ve 
výši 40.000,- Kč. 
 
12) Pozemky p.č. st. 76, p.č. 997/11, p.č. 997/12, p.č. 997/20, p.č. 997/22 a      p.č. 997/25, vše v k.ú. 
Dražejov u Strakonic o celkové výměře 3.690 m2, Dražejov – Vladimír Hrdina, Miroslava 
Hrdinová – požadavek na uznání vydržení vlastnického práva  
Usnesení č.535/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s požadavkem manželů Vladimíra Hrdiny a Miroslavy Hrdinové na uznání vydržení vlastnického 
práva k pozemkům p.č. 997/25 a p.č. 977/22 v k.ú. Dražejov u Strakonice, v Dražejově – lokalita 
Habeš.  
 
13) Demolice objektů skladů a kolny ve dvoře MěÚ Strakonice 
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Usnesení č.536/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s demolicí objektů skladů bez č.p. na pozemku dle KN p.č. st. 115/1 a kolny bez č.p. na pozemku dle 
KN p.č. 188/1, vše v  k.ú. Strakonice. Cena demolice činí 212.603,47 Kč vč. DPH. 
II. Souhlasí 
s vyřazením těchto objektů z majetku města. 
 
14) Vyřazení majetku  
Usnesení č.537/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyřazením následujícího  majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 
ZŠ Strakonice, F.L.Čelakovského, Jezerní 1280: 
- PC COMPRI 933 ATX – 45.539,- Kč, r.poř. 2001 
ZŠ Strakonice, Jiřího z Poděbrad 882: 
- počítač PC 386DX40/4/210 – 2 ks á 32.932,70 Kč, r.poř. 1995 
- počítač PC AT486DX4 – 35.962,50 Kč, r.poř. 1996 
- počítačová síť (hlavní počítač + 6 stanic) – 80.000,50 Kč, r.poř. 2000 
ZŠ a MŠ Strakonice, Povážská 263: 
- počítač – 40.999,- Kč, r.poř. 1999 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice: 
- PC IBM monitor Belinea – 53.397,84 Kč, r.poř. 2003. 
 
1) Ladislava Hůdová, Strakonice (podíl ½) a Ludmila Kubičková, Strakonice (podíl ½) - výkup 
části pozemku p.č. 797/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Strakonice  
Usnesení č.538/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy s upravenou výměrou dle skutečného zaměření stavby. 
 
2) Modernizace bytového fondu  
Usnesení č.539/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením půjčky panu MUDr. Jiřímu Jiříčkovi, Strakonice ve výši 50.000,-Kč na rekonstrukci a 
modernizaci vytápění v domě č.p. 376 v ul. Českých lesů ve Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o půjčce. 
 
13) Cena vodného a stočného, nájemné na rok 2009     
Usnesení č.540/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
pro období 1. ledna 2009 až  31. prosince 2009 s následující výší ceny vodného a stočného: m3 

CENA vodné / m3 sto čné / m3 celk. / m3 

bez DPH  35,93 Kč 22,36 Kč 58,29 Kč 

DPH 9% 3,23 Kč 2,01 Kč 5,24 Kč 

s DPH  39,16 Kč 24,37 Kč 63,53 Kč 
II. Souhlasí 
s výší nájemného z vodohospodářské infrastruktury za období  1. ledna 2009 až  31. prosince 2009 ve 
výši  32 000 tis. Kč. 

 
 



 8

14) Osadní výbor Strakonice – Hajská       
Usnesení č.541/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Odvolává 
dosavadního člena osadního výboru v části obce Strakonice - Hajská p. Jana Maláta  
II. Jmenuje  
novým členem tohoto osadního výboru: 
p. Jana Voldřicha  
III. Bere na vědomí 
změnu jména předsedkyně osadního výboru v části obce Strakonice – Hajská – pí Renáta Uhlíková 
nyní pí Renáta Uhlíková Vrchlavská 
 
15) Zápis č. 6/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 3.12.2008  
Usnesení č.542/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí      
Zápis č. 6/2008 ze zasedání kontrolního výboru dne 3.12.2008  
 
16) Projekt Strakonice – město přátelské občanům, spolufinancování projektu z prostředků 
města        
Usnesení č.543/ZM/2008 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o přípravě žádosti o grant z 2. Výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí (výzva je určena na podporu místní Agendy 21) na projekt „Strakonice – město přátelské 
občanům“.  
II.  Souhlasí  
v případě získání grantu z  výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v  potřebné 
výši z  rozpočtu města Strakonice na spolufinancování realizace projektu „Strakonice – město 
přátelské občanům“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem žádosti o výše uvedený grant. 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys     PhDr. Ivana Říhová 
starosta       místostarostka 
 
 


