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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 95. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11.3.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel – místostarosta  

PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: pí Žiláková, Mgr. Parkosová 
Ing. Tůma – tajemník  
Mgr. Kotlíková – PR 

 
Omluveni:  MUDr. Chod, Ing. Vlasák 

 
  
Program: 
1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na koupi 3 ks rotačních kartoték pro odbor     
dopravy 
                Usnesení č. 2929/2009 
2. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 
                 Usnesení č. 2930/2009 
3. Plnění usnesení RM za III. a IV.Q 2008 
                                    Usnesení č. 2931/2009 
4. Informativní materiál o možnosti zřízení jeslí ve Strakonicích 
                 Usnesení č. 2932/2009 
5. Zápis z 1. jednání Komise školství 
                 Usnesení č. 2933/2009 
6. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD 
                 Usnesení č. 2934/2009 
                  B/ Ukončení ubytování v AD 
                 Usnesení č. 2935/2009 
7. Zápis z 33. jednání projektu Otavské plavby 
                 Usnesení č. 2936/2009 
8. Majetkové záležitosti 
                Usnesení č. 2937/2009 - 2946/2009 
9. MěKS – oprava sporáku v Divadelní restauraci v DK Strakonice 
                                                                                                                            Usnesení č. 2947/2009 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku prezentačního DVD o městě Strakonice 
                                                                                                                            Usnesení č. 2948/2009 
11. Projekty „Strakonice – nová mateřská škola v ulici Stavbařů“ a „Vybavení Mateřské školy 
Stavbařů“ - spolufinancování projektů z prostředků města Strakonice  
                                                                                                                  Usnesení č. 2949/2009 
12. Dohoda o započtení pohledávek 
                                                                                                                  Usnesení č. 2950/2009 
13. Projekt „Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“  
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                 Usnesení č. 2951/2009 
14. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova, Strakonice“ – spolufinancování 
projektu z prostředků města 
                                                                                                                  Usnesení č. 2952/2009 
15. Smlouva o daňovém poradenství  
                Usnesení č. 2953/2009 
16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
                Usnesení č. 2954/2009 
17. Licenční smlouva ( výstražná tabule u kolejí) : A/ Ivana Řandová   
     

        Usnesení č. 2955/2009 
                                                  B/ Martin Kůs    
                                      Usnesení č. 2956/2009 
18. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – dodatek č. 2 k Licenční smlouvě k ochranným 
známkám 
                Usnesení č. 2957/2009 
 
 
 
Zahájení:  
95. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:50 hodin 
v kanceláři starosty s ohledem na přítomnost  5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na koupi 3 ks rotačních kartoték pro odbor 
dopravy 
Usnesení č. 2929/2009 (95/1) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle platných 
Pravidel pro zadání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice  na koupi 3 ks 
rotačních kartoték pro odbor dopravy za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto 
dodavatelům: 
1) Dexion s.r.o., Ing. Jindřich Froněk, Lehárova 1066/14, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ:   
61855472,  
2) Imtradex a.s., Ing. Ladislav Viktora, U dvora 209, 687 51 Nivnice, IČ. 00545392 a  
3) Medis Info security, Ing. Jaroslav Medvec, Spodní 327/5, 748 01 Hlučín – Bobrovníky, IČ:  
25393201 
včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších 
uchazečů 
II. Jmenuje  
členy hodnotící komise ve složení: 
Josef Vácha, Ing. Václav Býček, Milada Švihálková, Jaroslav Houska, Gabriela Smrčková. 
III. Ukládá 
vedoucímu kanceláře tajemníka zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky  
 
2. Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 
Usnesení č. 2930/2009 (95/2) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2009 
 
3. Plnění usnesení RM za III. a IV.Q 2008 
Usnesení č. 2931/2009 (95/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období  III. a IV. čtvrtletí 2008 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce  538 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č. 917/2007, 993/2007, 1287/2007, 1301/2007, 1654/2008, 1719/2008,  
1838/2008,1948/2008, 2011/2008, 2073/2008, 2329/2008, 2330/2008, 2665/2008 
IV. Vy řazuje 
usnesení č. 902/2007, 2644/2008 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 326/2003, 2249/2008, 2329/2008, 2451/2008, 2577/2008 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 113 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
4. Informativní materiál o možnosti zřízení jeslí ve Strakonicích 
Usnesení č. 2932/2009 (95/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o možnosti zřízení jeslí ve Strakonicích. 
II. Pověřuje 
místostarostku města, PhDr. Ivanu Říhovou, jednáním se Školským výborem Jihočeského 
kraje o dalším postupu a celokrajské koordinaci. 
 
5. Zápis z 1. jednání Komise školství 
Usnesení č. 2933/2009 (95/7) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Komise školství ze dne 19.2.2009. 
II. Souhlasí 
se zakoupením 12 ks zpěvníku Strakonické dudy, ty je slyšet všudy…. (po jednom ks do 
každé ZŠ a MŠ zřizované městem Strakonice) v celkové ceně 4.560 Kč. Úhrada bude 
provedena z rozpočtu odboru školství a CR. 
III. Bere na vědomí 
doporučení Komise školství prioritně řešit bod č. 3 Osvěta k šetrnosti k okolí a bod                 
8. Podpořit zvýšení kvalifikace odborníků pracujících s dětmi z výstupů z Fóra Zdravého 
města Strakonice 2008. 
 
6. MěÚSS: 
A/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2934/2009 (95/8) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, pana Jaroslava Irdzy, pana 
Josefa Pitelky, paní Evy Pleskačové, pana Pavla Tomšovice  na dobu určitou od 1. 4. do 31. 5. 
2009 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1. 4. do 31. 5. 2009. 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
B/ Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 2935/2009 (95/9) 
Rada města po projednání 
I.  Rozhodla 
o ukončení ubytování v Azylovém domě pana Aleše Klimenta ke dni 31.3.2009 
 
7. Zápis z 33. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 2936/2009 (95/10) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 33. jednání projektu Otavské plavby ze dne 20. února 2009. 
 
8. Majetkové záležitosti 
1) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 2937/2009 (95/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města 
Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění těžby a přibližování dřeva s firmou: 
Richard Kubíček, Luční 461, Strakonice, výše nabídkové ceny je 351.680,- Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
2) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 2938/2009 (95/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na provádění pěstebních činností s firmou: 
Ladislav Minařík, Bezděkovská 427/II., Strakonice, výše  nabídkové ceny  je 545.035,- Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
3)Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 2939/2009 (95/3) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na odkup dřevní hmoty s firmou: 
Eva Jirsová, J. Malého 2274, Písek, výše  nabídkové ceny  je 327.080,- Kč.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
4) Dohoda o předčasném užívání části stavby „Obslužná komunikace a chodníky na poz. 
č. kat. 1050/1, 1050/9 Dražejov“ 
Usnesení č. 2940/2009 (95/3) 
RM v souvislosti se stavbou: „Obslužná komunikace a chodníky na poz. č. kat. 1050/1, 
1050/9 Dražejov“ 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dohody o předčasném užívání části stavby „Obslužná komunikace a chodníky na 
poz. č. kat. 1050/1, 1050/9 Dražejov“ mezi Městem Strakonice a mezi zhotovitelem 
Františkem Žahourem, podnikajícím pod obchodním jménem František Žahour - Garantstav, 
Tisová 233, Strakonice, IČ 40715108. Předčasné užívání bude do ukončení přejímek a 
kolaudace, nejpozději do 31.12.2009.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání části stavby „Obslužná 
komunikace a chodníky na poz. č. kat. 1050/1, 1050/9 Dražejov“  
 
5) Žádost spol.  STA, projektový ateliér, v.o.s.  
Usnesení č. 2941/2009 (95/3) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s prodloužením výpovědní lhůty u smlouvy o nájmu NP uzavřené mezi městem Strakonice a 
spol. STA v.o.s. se sídlem Zámek čp. 1 ve Strakonicích a Ing. Lubošem Kadaněm, bytem 
Podsrp 527, Strakonice),  o jeden měsíc  tj. do 30.4.2009. 
II. Trvá  
na dodržení 6-ti měsíční výpovědní lhůty dle výše uvedené smlouvy a na ukončení nájmu ke 
dni 31.3.2009 (dle usnesení RM č. 2400/2008 ze dne 17.9.2008).  
 
1) Otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby „Lávka u strakonického hradu“ 
Usnesení č. 2942/2009 (95/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným výběrovým řízením na dodavatele stavby: „Lávka u strakonického 
hradu“ s vyřazením nabídek nesplňujících zákonné požadavky a požadavky zadavatele, jedná 
se  o uchazeče: 
� Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8 

II. Souhlasí 
na základě záznamu o posouzení  a hodnocení nabídek s vyhodnocením otevřeného 
výběrového řízení na dodavatele stavby: „Lávka u strakonického hradu“. Nejvýhodnější 
nabídka byla podána sdružením uchazečů SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6 a 
SDS EXMOST spol.s r.o., Údolní 413/66, 602 00 Brno, za celkovou cenu díla 59.322.125,- 
Kč včetně DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 
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2) Strakonice – intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace – výběr zhotovitele stavby 
Usnesení č. 2943/2009 (95/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podmínkami zadávací dokumentace pro otevřené zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, pro nadlimitní veřejnou zakázku zhotovení stavebního díla – 
stavebních prací „Strakonice – intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“, svazek 1-5 
zadávací dokumentace dle přílohy. 
II. Pověřuje 
starostu města jednáním s poskytovatelem finančních prostředků (Operační program životního 
prostředí) v souvislosti se zadávací dokumentací předmětné stavby. 
 
3) Strakonice – intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace – výběr správce stavby 
Usnesení č. 2944/2009 (95/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podmínkami zadávací dokumentace  pro otevřené zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodavatele služeb Správce 
stavby pro projekt „Strakonice – intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace“, svazek 1-5 
zadávací dokumentace dle přílohy. 
II. Pověřuje 
starostu města jednáním s poskytovatelem finančních prostředků (Operační program životního 
prostředí) v souvislosti se zadávací dokumentací předmětné stavby. 
 
4)  Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, Strakonice 
Usnesení č. 2945/2009 (95/3a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s dopracováním projektové dokumentace a vydáním stavebního povolení stavby: 
„Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s realizací předmětné stavby v případě příspěvku majitelů  pozemků, které budou stavbou 
odkanalizovány minimálně ve výši 30.000,- , přičemž příspěvky majitelů pozemků musí 
pokrýt minimálně 70 % z nákladů stavby. Kanalizační řad bude v majetku města Strakonice 
(jedná se o 37 pozemků). 
III. Pov ěřuje 
vedoucí majetkového odboru zadáním dopracováním projektové dokumentace a přípravou 
realizace stavby. Dopracování projektové dokumentace a příprava stavby je podmíněna 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se všemi majiteli zahrádek, přičemž předmětem 
smlouvy je závazek majitelů zahrádek spolufinancovat stavbu kanalizačního řadu. 
 
5) Výběrové řízení na dodávku a montáž velkokuchyňské techniky do objektu „Hradní 
restaurace“ ve Strakonicích  
Usnesení č. 2946/2009 (95/3a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. 137/2006 
Sb. v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, 
schválených usnesením Rady města Strakonice ze dne 11.10.2006, na „Dodávku a montáž 
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velkokuchyňské techniky do objektu Hradní restaurace ve Strakonicích“, za podmínek a 
v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 
- HOFMANN  Strakonice  s.r.o. , 5. května 149, Strakonice  
- SALMON – GASTRO s.r.o., Opatovická 2, České Budějovice  
- CATERA s.r.o. – velkokuchyňská technika, Žižkova 12, České Budějovice  
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na „Dodávku a montáž velkokuchyňské 
techniky do objektu Hradní restaurace ve Strakonicích“. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Marie Žiláková  
3. člen Jana Ouředníková 
4.   člen Jaroslav Houska 
5.   Ing. Jana Narovcová 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Václav Šrámek  
3. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 
4. náhradník Ing. Oldřich Švehla  
5. náhradník Ing. Miloš Haiser 

IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
9. MěKS – oprava sporáku v Divadelní restauraci v DK Strakonice 
Usnesení č. 2947/2009 (95/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlas 
s opravou stávajícího zařízení dle předloženého návrhu. 
 
10. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku prezentačního DVD o městě 
Strakonice 
Usnesení č. 2948/2009 (95/12) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na zpracovatele  prezentačního DVD o 
městě Strakonice s vyřazením nabídek nesplňujících požadavky zadavatele dle záznamu 
z posuzování a hodnocení nabídek. Jedná se o uchazeče: 

- Mildproduction, GRANT – Produkce s r. o., U družstva Život 30, 140 00 Praha 4 
- Ing. Vladimír Kunc, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod 

II.  Souhlasí 
s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr zpracovatele prezentačního DVD o městě Strakonice. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána společností BATIC FILM, Ing Zdeněk Junek, Kochana 
z Prachové 119, 386 01 Strakonice za celkovou cenu díla 758.000,- Kč včetně DPH. 
III.  Pov ěřuje 
starostu města k podpisu  smlouvy o dílo v předloženém znění. 
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11. Projekty „Strakonice – nová mateřská škola v ulici Stavbařů“ a „Vybavení Mateřské 
školy Stavbařů“ - spolufinancování projektů z prostředků města Strakonice 
Usnesení č. 2949/2009 (95/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádostí o granty z Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – 
Lidské zdroje a sociální soudržnost, Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, 
rekonstrukce, modernizace a vybavení budov  na projekty „Strakonice – nová mateřská škola 
v ulici Stavbařů“ a „Vybavení Mateřské školy Stavbařů“ . 
II. Souhlasí  
v případě získání grantů z výše uvedeného grantového programu s vyčleněním finančních 
prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2009 na spolufinancování 
realizace projektů „Strakonice – nová mateřská škola v ulici Stavbařů“ a „Vybavení Mateřské 
školy Stavbařů“ . 
 
12. Dohoda o započtení pohledávek 
Usnesení č. 2950/2009 (95/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dohody o započtení pohledávek mezi městem Strakonice a Jiřím Kubelkou,  
Strakonice v předloženém znění tj. o započtení částky 40 000,-- na pohledávku za panem 
Kubelkou ve výši Kč 61 650,--. Zbývající částku uhradí jmenovaný na základě splátkového 
kalendáře  do 31. 7. 2009. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem výše uvedené dohody. 
 
13. Projekt „Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“  
Usnesení č. 2951/2009 (95/15) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zpracovanou architektonickou studii, ve vazbě na bod I., na projekt „Nízkoprahové centrum 
pro mládež, Strakonice“ od  Ing. arch. Dušana Řezáče 
II. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci ve vazbě na bod I. z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
na projekt „Nízkoprahové centrum pro mládež, Strakonice“ 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit materiál na projednání v zastupitelstvu města 
 
14. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova, Strakonice“ – 
spolufinancování projektu z prostředků města 
Usnesení č. 2952/2009 (95/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje 
Jihočeského kraje – GP Rekonstrukce stávajících sportovišť, opatření č. 1: Rekonstrukce 
sportovišť – na projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova, Strakonice“ 
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II. Souhlasí  
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v 
potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2009 na spolufinancování realizace projektu 
„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Poděbradova, Strakonice“  
                
15. Smlouva o daňovém poradenství  
Usnesení č. 2953/2009 (95/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o daňovém poradenství v souvislosti s registrací města Strakonice jako 
plátce daně z přidané hodnoty s  Ing. Tomášem Hajduškem, Katovice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
16. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
Usnesení č. 2954/2009 (95/18) 
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) 20. března 2009 – maturitní ples NDV4A/B – živá hudba - Brusný kotouče  – 
v Městském domě kultury Strakonice, pořádá Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně, Resslova 
440, Volyně, od 22:00 hodin do 2:00 hodin následujícího dne. 
 
17. Licenční smlouva ( výstražná tabule u kolejí): 
A/ Ivana Řandová 
Usnesení č. 2955/2009 (95/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s Ester Řandovou, zastoupenou Ivanou Řandovou, na bezplatné 
užití obrázku, kterým je černý symbol vlaku s červeným stříkancem, umístěný v zákazové 
značce, ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené licenční smlouvy. 
 
B/ Martin K ůs 
Usnesení č. 2956/2009 (95/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s Martinem Kůsem, zastoupeným Marcelou Kůsovou, na 
bezplatné užití textu, kterým je nápis: „Život… nebo o pár kroků kratší cesta? Nevstupuj do 
kolejiště! Nestojí to za to!“, ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené licenční smlouvy. 
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18. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – dodatek č. 2 k Licenční smlouvě k ochranným 
známkám 
Usnesení č. 2957/2009 (95/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 k Licenční smlouvě k ochranným známkám uzavřené dne 21.2.2005 
mezi městem Strakonice a Měšťanským pivovarem Strakonice, a.s. Podskalská 324, 
Strakonice, IČO 26068273 v předloženém znění. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
Dodatkem č. 2 dochází ke změně čl. III. smlouvy – cena za licenci s tím, že s účinností pro 
rok 2009 se mění výše úplaty za užití licence na částku 110.000,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                          Ing. Pavel Pavel 
        starosta                        místostarosta                       
 
 


