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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 87. jednání Rady města Strakonice 
konaného 7.1.2009 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     6 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel - místostarosta 

PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM:  MUDr. Chod, Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák  
Ing. Tůma – tajemník  
Mgr. Kotlíková – PR 

 
Omluveni:  pí Žiláková 
  

            
Program: 
                      
1. Uzavření dodatku č.4 k rámcové kupní smlouvě č.1/2005 na renovování kazet do laserových 
tiskáren   s firmou ATEN s.r.o. 
                    Usnesení č. 2688/2009 
2. Přidělení bytu v DPS, Jezerní 1281, Strakonice 

            Usnesení č. 2689/2009 
3. Záštita a poskytnutí příspěvku na výsledky soutěže Hledá se nápad 

            Usnesení č. 2690/2009 
4. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt: 
A/ „Sportareál Na Muškách  Strakonice“         

            Usnesení č. 2691/2009 
B/ „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“        
                                Usnesení č. 2692/2009 
C/ „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“      

            Usnesení č. 2693/2009 
D/ „Lávka u Strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit“                                                       

            Usnesení č. 2694/2009 
5. Majetkové záležitosti 

                Usnesení č. 2695/2009 – 2712/2009 
6. Úprava osobního příplatku ředitele MěÚSS Strakonice       

            Usnesení č. 2713/2009 
7. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      

            Usnesení č. 2714/2009 
8. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za II. pololetí 2008 

                        Usnesení č. 2715/2009 
 
    
    
                             
Zahájení:  
87. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Uzavření dodatku č.4 k rámcové kupní smlouvě č.1/2005 na renovování kazet do laserových 
tiskáren   s firmou ATEN s.r.o. 
Usnesení č. 2688/2009 (87/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě č.1/2005 ve znění dodatku č.1 až č.3 mezi městem Strakonice a 
firmou ATEN, s.r.o. (IČ 260 50 366) se sídlem v Holušicích u Blatné na renovaci kazet do laserových 
tiskáren. Dodatek se uzavírá na dobu jednoho roku s platností do 31.12.2009. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku smlouvy v předloženém znění 
 
2. Přidělení bytu v DPS, Jezerní 1281, Strakonice 
Usnesení č. 2689/2009 (87/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 2+0, číslo 011 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice 
manželům Karlovi a Blaženě Sazimovým. 
II. Ruší     
usnesení rady města ze dne 26.11.2008 č. 2607/ 2008  
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
3.  Záštita a poskytnutí příspěvku na  soutěž Hledá se nápad 
Usnesení č. 2690/2009 (87/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města při vyhlášení vítězných návrhů soutěže Strakonické televize Hledá 
se nápad 
II. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.200,-Kč na úhradu nákladů spojených s oceněním autorů vítězných 
námětů soutěže Hledá se nápad. Bude kryto z příspěvku na kulturu. 
 
4. Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt 
A/ „Sportareál Na Muškách  Strakonice“         
Usnesení č. 2691/2009 (87/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt „Sportareál Na Muškách Strakonice“ (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/2.2.00/03.01051) mezi městem Strakonice a RRS Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01  
České Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
maximálně však v celkové výši 13.145.074 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
  
B/ „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“         
Usnesení č. 2692/2009 (87/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“ (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/3.3.00/03.01231) mezi městem Strakonice a RRS Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01  
České Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
maximálně však v celkové výši  990.271,-Kč. 
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
  
C/ „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“      
Usnesení č. 2693/2009 (87/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt „Zlepšení nevyhovujícího stavu místní komunikace Žižkova“ (reg. číslo projektu: 
CZ.1.14/1.5.00/03.01069) mezi městem Strakonice a RRS Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, 370 01  
České Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
maximálně však v celkové výši 3.488.143,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
D/„Lávka u Strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit“                                                       
Usnesení č. 2694/2009 (87/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt „Lávka u Strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit“ (reg. 
číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/03.01157) mezi městem Strakonice a RRS Jihozápad, Jeronýmova 
1750/21, 370 01  České Budějovice. Dotace se poskytuje ve výši 92,5% z celkových způsobilých 
výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 46.129.000,99 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Marie Štětková, Strakonice – oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 2695/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidována 
Marie Štětková. 
 
2) Ludmila Kloudová, Strakonice II – oznámení   o zániku společného nájmu bytu 
Usnesení č. 2696/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále evidována 
Ludmila Kloudová. 
 
3) Anna Eignerová, Strakonice  – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2697/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Anně Eignerové, Strakonice, k b. j. o vel. 3+1, č. b. 04 v 1. 
patře po Františku Eignerovi . 
 
4) Hana Divišová, Strakonice  – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 2698/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
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I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Haně Divišové, Strakonice, k  b. j. o vel. 1+0, č. b. 04 v 1. 
patře po Miloši Ouškovi . 
 
5) Markéta Kovářová – žádost o prodloužení nájemní smlouvy na startovací bytovou jednotku 
Usnesení č. 2699/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy ke startovací bytové jednotce č. 13, pro paní Markétu Kovářovou na 
dva roky, tedy do 31. 1. 2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu. 
 
6) Hana Šrámková, Strakonice – žádost o výjimku ze Zásad hospodaření s byty v majetku města 
Strakonice 
Usnesení č. 2700/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost o výjimku z Pravidel hospodaření s byty v majetku města Strakonice paní Hany Šrámkové 
s tím, že bude opětovně projednána po konečném vypořádání majetku mezi manželi Šrámkovými. 
 
7) Andrea Kadečková, Strakonice II, 1+1 o výměře bytu 53,07 m2, František Kadečka, 
Strakonice I, 1+1 o výměře bytu 47,16 m2 - žádost o schválení dohody o výměně bytů  
Usnesení č. 2701/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty v majetku města Strakonice pro pana Františka 
Kadečku.  
II. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
Andrea Kadečková,  b.j. 1+1, č.b. 19 a František Kadečka, 1+1, č.b. 23. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podepsáním dohody o ukončení nájmu se slečnou Kadečkovou a nové smlouvy o nájmu 
bytu s panem Kadečkou. 
 
8) RENOMIA, a.s. se sídlem Příkop 6/838, Brno – nabídka poradenských služeb v oblasti 
pojištění majetku a odpovědnosti města Strakonice 
Usnesení č. 2702/2009 (87/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením mandátní smlouvy s firmou RENOMIA, a.s. se sídlem Příkop 6/838, Brno na provedení  
konkrétního auditu pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti města Strakonice, uzavřené 
mezi městem Strakonice a Generali Pojišťovnou a.s.. Předmětem mandátní smlouvy je: 
a) Provedení rizikové prohlídky, posouzení pojistných částek, uvedení rezerv či nedostatků v pojistné 
smlouvě a návrh na úpravu smluvních podmínek pojištění (cenových apod.) – bude opětovně 
předloženo k projednání a odsouhlasení RM. 
b) Následné zajištění prosazení navržených úprav do nyní platné pojistné smlouvy. Cena za tuto 
službu činí  150.000,-Kč bez DPH a její úhrada je podmíněna splněním odstavce a) i b). 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
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9) Výběrové řízení na dodavatele  projektové dokumentace pro územní řízení a projektové 
dokumentace pro stavební povolení stavby: „Lávka pod soutokem Otavy s Volyňkou ve 
Strakonicích“ 
Usnesení č. 2703/2009 (87/1) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Lávka pod soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích“ 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele projektové dokumentace stavby: „Lávka pod soutokem 
Otavy s Volyňkou ve Strakonicích“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 

1. STATIKA s.r.o., Jana Masaryka 644/44, 120 00 Praha 2 
2. VALBEK s.r.o., Radyňská 12, Plzeň 
3. PONTEX s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice 
4. PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4 
5. SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, Praha 3 
6. METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2 
7. VPÚ DECO Praha a.s., Podbabská 20, Praha 6 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na projektovou dokumentaci stavby: „Lávka pod 
soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Miloš Haiser 
4. člen  Ing. Lukáš Srb 
5. člen  Ing. Jan Blahout 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
3. náhradník Michal Bezpalec 
4. náhradník Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Jaromír Zeman 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
1)  Žádost o souhlas s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města 
Strakonice a výměnou kabelových skříní na objektech  v souvislosti realizací stavby „Strakonice, 
propojení ulic Želivského, Plánkova výměna kabelu NN“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katov ická 175,  
386 01 Strakonice – projektová kancelář elektro.  
Usnesení č. 2704/2009 (87/1a) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby „Strakonice, propojení ulic Želivského, Plánkova“. 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajícího kabelu na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN  
575/4, p.č. dle KN  580/4,  p.č. dle KN  1277/1, p.č. dle KN  st.510,  p.č. dle KN  st.444 vše v k.ú. 
Strakonice.  
Na definitivní opravu chodníku přispěje město Strakonice společnosti E.ON částkou 40% z celkové 
částky potřebné pouze na předláždění chodníků. Na zádlažbu bude použita zámková dlažba  
BEST-KLASIKO o rozměrech 200 x 100 mm s povrchem URBIA. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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2)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. 
dle KN 1309/9 a p.č. dle KN 1250/1 vše v  k.ú. Strakonice v souvislosti s novostavbou prodejní 
budovy „Dům nábytku JIKOS“. 
Žadatel: Jiří Křišťan, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Jiří Treybal, Žižkova 312, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č.2705/2009 (87/1a) 
Rada města v souvislosti v souvislosti s novostavbou prodejní budovy  „Dům nábytku JIKOS“. 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 
1309/9  a parovodní přípojky do stávající chráničky na pozemku p.č. dle KN 1250/1 vše  v  k.ú. 
Strakonice,  dle sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
3) Žádost o povolení uložit chráničky HDPE  do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 1371/1, p.č. dle KN 1371/112 , p.č. dle KN 1385 a p.č. dle KN 1560 vše v k.ú. Strakonice a 
následné zafouknutí optického kabelu společnosti Telefónica O2 ČR a.s. pro napojení obytných 
domů v lokalitě Jezárky. 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena: TAPAS s.r.o., Dušan Kubeš, Katovická 175, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 2706/2009 (87/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením trubek HDPE do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1371/1, p.č. dle KN 
1371/112, p.č. dle KN 1385 a p.č. dle KN 1560 vše  v k.ú. Strakonice pro napojení bytových domů na 
optickou síť Telefónici O2 v souvislosti se stavbou  „0455 08 FTTB Strakonice Jezárka“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene na akci: „0455 08 FTTB 
Strakonice Jezárka“. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci: „0455 08 FTTB Strakonice Jezárka“ . 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem obou smluv. 
 
4)  Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví  města p.č. 
dle KN 284/5 a p.č. dle KN 239/11 vše v k.ú. Strakonice v souvislosti s novostavbou „Zpevněného 
dvoru na pozemku p.č. dle KN 262/8“. 
Žadatel: JIHOSPOL a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. arch. Zbyněk Skala, Zámek 1, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 2707/2009 (87/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s osazením 1 sloupu veřejného osvětlení na pozemku p.č. dle KN 284/5   a s uložením kabelu 
veřejného osvětlení na pozemcích ve vlastnictví  města Strakonice p.č. dle KN 284/5   a p.č. dle KN 
239/11 vše  v k.ú. Strakonice,  dle sazebníku.         
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
5) Žádost o souhlas s uložením  plynové a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domu 
na pozemku p.č. dle KN 1269/30 v k.ú. Dražejov u Strakonic do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1269/1  v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Alexandr Polák, 386 01 Strakonice.  
Usnesení č.2708/2009 (87/1a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uložením plynové a kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1269/1  v k.ú. Dražejov u Strakonic, za podmínky, že asfaltový povrch cyklostezky bude do 1 roku 
přefrézován  a přeasfaltován v tl. 5 cm v celé šíři cyklostezky a v délce cca 10 m, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
6) „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice“ 
Usnesení č.2709/2009 (87/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vypracováním dodatku č. 1 smlouvy o dílo  08 - 346 na akci  „Bezpečné a bezbariérové město 
Strakonice“ s firmou Vladimír Kohout, Boženy Němcové 1118, 386 01 Strakonice na navýšení ceny 
díla o 99.239,24 Kč vč. DPH, tj. konečná cena díla bude 834.480,65 Kč vč. DPH. 
II Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1 k předmětné smlouvě. 

 
7) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace U Vodojemu p.č. dle KN 589/1 v k.ú Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN st. 35/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
v majetku žadatele z důvodu zpřístupnění  pozemku p.č. dle KN st. 35/1 v k.ú. Přední Ptákovice. 
Žadatel: Olga Hošková, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č.2710/2009 (87/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace U Vodojemu p.č. dle KN 589/1v k.ú Přední Ptákovice 
v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN st. 35/1 v k.ú. Přední Ptákovice v majetku 
žadatele.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí. 
 
8) ZŠ Povážská – dopracování projektové dokumentace 
Usnesení č. 2711/2009 (87/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo s Ing.arch. Janem Němcem, AR 18, Radimova 18/81, Praha 6, na 
vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby „ZŠ Povážská“, která bude 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. Cena díla činí 
797.300,- Kč včetně DPH, termín dodání 6-ti paré je do 31.1.2009. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele projektové dokumentace 
stavby: „Lesní cesty, Strakonice“ 
Usnesení č.2712/2009 (87/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zadáním projektové dokumentace stavby: „Lesní cesty, Strakonice“ společnosti Projektová a 
inženýrská činnost ve výstavbě, Ing. Radek Vačkář za celkovou cenu díla 655.000,- Kč včetně DPH. 
Termín plnění I. etapy do 15.5.2009, II. a III. etapy do 30.11.2009. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
 
9. Úprava osobního příplatku ředitele MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 2713/2009 (87/9) 
Rada města po projednání 
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I. Stanovuje  
s účinností od 1.1.2009 novou výši osobního příplatku pro ředitele MěÚSS Strakonice. 
II. Ukládá 
oddělení personalistiky a mezd zpracovat nový platový výměr pro ředitele MěÚSS Strakonice. 
 
10. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006      
Usnesení č. 2714/2009 (87/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a) na sobotu  14. února 2009 – Hasičský ples – živá hudba SCÉNA – Sokolovna, Na Stráži 340, 
386 01 Strakonice – pořádá SDH Strakonice, P. Brůček, od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího 
dne 
b) na  pátek  20. února 2009 – Rybářský ples – živá hudba SCÉNA - Sokolovna, Na Stráži 340, 
386 01 Strakonice – pořádá Klub sportovních rybářů, Máchova 902, 386 01  Strakonice, od 22:00 
hodin do 04:00 hodin následujícího dne 
c) 7. ledna – 31. prosince 2009 – Restaurace Jiskra - reprodukovaná hudba při běžném provozu   
– pořádá Pavel Vlček - pravidelně denně od 22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne 
d) na  čtvrtek  30. dubna 2009 – Velký slet čarodějnic – živá hudba Hadi Band – panská zahrada – 
pořádá SHŠ Markýz Strakonice, Zámek 1,  386 01  Strakonice, od 22:00 hodin do 02:00 hodin 
následujícího dne 
 
11. Stanovení odměn ředitelům řízených organizací za II. pololetí 2008 
Usnesení č. 2715/2009  
Rada města po projednání 
v souladu s §134 zák. č. 262/2006 Zák. práce za splnění mimořádných úkolů ve II. pol.r. 2008 
I. Stanovuje 
odměnu ředitelům řízených organizací za II. pol. r. 2008, jejíž výše je v písemné podobě uložena na 
personálním oddělení MěÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                           Ing. Pavel Pavel  
         starosta                      místostarosta                       


