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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 
ze 117. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30. září 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM :  
                          Ing. Vondrys – starosta  

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

 
Omluveni:    MUDr. Chod 
 
Program: 
1. MěÚSS:   A/ Schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory 

            Usnesení č. 3594/2009    
 B/ Ubytování v AD 

              Usnesení č. 3595/2009    
 C/ Souhlas s přijetím daru 

                     Usnesení č. 3596/2009    
2. 7. jednání Komise pro sport 
                    Usnesení č. 3597/2009    
3. TS – bytové záležitosti 
                              Usnesení č. 3598/2009 - č. 3600/2009      
4. Smlouva o poskytnutí a údržbě software s firmou Flux spol. s .r.o. 
                    Usnesení č. 3601/2009    
5. Rozpočtová opatření č. 82 - 88 
                     Usnesení č. 3602/2009    
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006                             
                    Usnesení č. 3603/2009    
7. Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy na území města Strakonice za rok 2008 
                    Usnesení č. 3604/2009    
8. Majetkové záležitosti 

   Usnesení č. 3605/2009 – 3615/2009   
9. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad - žádost o schválení přijetí daru  

            Usnesení č. 3616/2009    
10. Smlouva o poskytování časových razítek  

                        Usnesení č. 3617/2009    
11. Projekt „Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, Strakonice- I. etapa“- pověření k jednání se SFŽP ČR  

            Usnesení č. 3618/2009    
12. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice- II. etapa“- pověření k jednání se SFŽP ČR  

            Usnesení č. 3619/2009    
13. Dodatek č. 1 Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č. 57/09/DYN 
v rámci realizace projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití pro další 
rozvoj regionu“  

            Usnesení č. 3620/2009    
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14. ČČK Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku 
                     Usnesení č.3621/2009    
 
 
 
 
Zahájení:  
117. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:30 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
1. MěÚSS:  
A/ Schválení uzavření smlouvy o příspěvku za umístění občana v domově pro seniory 
Usnesení č. 3594/2009 (116/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření smlouvy mezi městem Strakonice a městysem  Radomyšl, o příspěvku  za umístění občana 
v domově pro seniory  pí. Marie Rybákové, Rojice  v Domově pro seniory, Rybniční 1282, 386 01 
Strakonice;  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o příspěvku za umístění občana    
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3595/2009 (116/2, 116/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Marie Danihelové v období od 3.9.2009 do 30.11.2009 
s ubytováním v Azylovém domě pana Tomáše Martínka v období od 16.9.2009 do 31.12.2009 
s ubytováním v Azylovém domě pana Patrika Bledého v období od 1.10.2009 do 31.12.2009 
s ubytováním v Azylovém domě paní Gabriely Grundzové v období od 1.10.2009 do 31.12.2009 
II.  Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  dle bodu I. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
C/ Souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 3596/2009 (116/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy MILFA – Syrový Volyně – skleněné poháry pro sportovní akce 
denního stacionáře celkem 18 pohárů v hodnotě 4.000,- Kč 
II. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od paní Heleny Čapkové, Strakonice ve výši 8.000,- Kč na pořízení 
regálových skříní pro knihovnu uživatelů DS Lidická 
III. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od Olgy Rotové, Cehnice – veslařský trenažér BR2200 v hodnotě 2.990,- 
Kč pro klienty denního stacionáře 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do majetku organizace  
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2. 7. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 3597/2009 (116/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis ze 7. jednání komise pro sport ze dne 15. 9. 2009. 
II. Souhlasí 
s přesunem finančních prostředků ve výši 22.000,- Kč z položky - ocenění mimořádných sportovních  
úspěchů kolektivů a jednotlivců a reprezentace města na položku - jednorázové sportovní a 
volnočasové akce. 
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání hokejového turnaje starších žáků pod názvem 
Vánoční turnaj o Pohár Romana Turka na Zimním stadionu ve Strakonicích dne 27. 12. 2009. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na uspořádání Vánočního turnaje žáků a 
žákyň Jihočeského kraje v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 12. 12. 2009.  
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání plaveckých závodů 
Vánoční cena se soutěží Plave celá rodina na Plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 21. 12. 2009. 
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč (na každý níže uvedený turnaj 1.000,- Kč) z finančních 
prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na 
uspořádání souboru turnajů v házené ve Strakonicích ve dnech  27. 9., 22. 11. a 6. 12. 2009.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce Duze Husot na uspořádání 25. ročníku hokejbalového turnaje na hřištích ZŠ 
Čelakovského a ZŠ Poděbradova Strakonice ve dnech 7. – 8. 11. 2009.   
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové  akce SKI klubu Strakonice na uspořádání Běhu okolo Kuřidla jako již IX. ročníku 
Memoriálu Františka Kováře dne 10. 10. 2009. 
IX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a 
volnočasové akce Fokusu Písek, o. s., - pobočce Strakonice, na uspořádání bowlingového turnaje pro 
handicapované spoluobčany ve Strakonicích dne 25. 11. 2009. 
 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3598/2009 (116/5) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.10.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá Michalovi Koryčanovi, Strakonice, č.b. 10 o velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. 
kategorie ve 2. podlaží domu. 
II.Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.10.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
k Okresnímu soudu ve Strakonicích.  
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3599/2009 (116/5) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.10.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní  
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smlouvu na byt – nájem doba určitá Evženii Calabové, Strakonice, 
č.b. 08 o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I. kategorie ve 2. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 31.10.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Odepsání pohledávky – Jaroslava Halbichová, Strakonice 
Usnesení č. 3600/2009 (116/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Odepsat pohledávku ve výši 12 939,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 
hospodářství, jako nevymožitelnou.  
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství  odepsat pohledávku z účetní evidence.  
 
4. Smlouva o poskytnutí a údržbě software s firmou Flux spol. s .r.o. 
Usnesení č. 3601/2009 (117/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
Smlouvu o poskytování a údržbě software na implementaci, poskytování služeb a údržbě 
softwarového produktu pro zpracování personalistiky a mezd mezi Městem Strakonice a firmou Flux 
spol. s r.o. za cenu 112.639,5,-- včetně DPH a ročním udržovacím poplatkem 43.825,-- včetně DPH.  
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy o poskytování a údržbě software 
 
5. Rozpočtová opatření č. 82 - 88 
Usnesení č. 3602/2009 (117/9) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 82  ve výši  57 159,- Kč  
Investiční grant na pořízení technického vybavení pro zpracování územně analytických podkladů 
v digitální podobě v prostředí GIS na nákup 1 ks velkoformátové tiskárny s příslušenstvím. 
RO  č. 83  ve výši  25 000,- Kč  
Dotace JčK na obnovu drobných sakrálních staveb – litinového kříže v lokalitě Hniličná a litinového 
kříže v lokalitě Pod Ryšovou. 
RO  č. 84  ve výši  200 000,- Kč  
Dotace z JčK na obnovu nemovité kulturní památky – Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve 
Strakonicích – I. etapa. 
RO  č. 85  ve výši  292 000,- Kč  
Dotace ze státního rozpočtu na obnovu nemovité kulturní památky – Mariánského sloupu na 
Palackého náměstí ve Strakonicích – II. etapa. 
RO  č. 86  ve výši  45 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky vodní hospodářství – 
projekty, posudky  na položku ochrana prostředí – ekologická výchova. Finanční prostředky budou 
použity na financování projektů Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. 
RO  č. 87  ve výši  249 500,- Kč  
Přesuny finančních prostředků v rámci odboru rozvoje:  
         7 500,- Kč    dětské zastupitelstvo –  prevence kriminality 
 -      7 500,- Kč     program obnovy venkova – členské příspěvky  
     242 000,- Kč    přípravné práce a konzultační činnosti k žádostem o dotace 
 -  242 000,- Kč     územní plánování  
RO  č. 88  ve výši  6 000,- Kč  
Navýšení příjmů FKSP města Strakonice o výši provize plynoucí městu na základě smluv o 
zprostředkování a smluv o spolupráci mezi ČSOB Penzijní fond Progres, a.s. a městem Strakonice a 
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ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. a městem Strakonice. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 82 – 88  provést. 
 
6. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006                           
Usnesení č. 3603/2009 (117/11) 
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) 9. – 10. října 2009 – živá hudba – benefiční koncert – FUNKCE ŠROUBU, B.T.C.W., NO 
REPLY, MARNÁ SNAHA - MC Křemelka – pořádá p. Klučka ve spolupráci s Krizovým a 
kontaktním centrem, Komenského 174, Strakonice, od 22,00 do 2,00 hodin následujícího dne. 
b) 8.- 9. ledna 2010 – živá hudba – TOP BAND – maturitní ples 4SJ – MěDK Strakonice – pořádá 
Student VOŠ a SPŠ, o.p.s., Želivského 291, Strakonice ve spolupráci s King Cobra Strakonice, od 
22,00 do 2,00 hodin následujícího dne.  
c) 15. – 16. ledna 2010 – živá hudba – TOP BAND – maturitní ples 4SP-A – MěDK Strakonice – 
pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, Strakonice ve spolupráci s King Cobra, 
Strakonice, od 22,00 do 2,00 hodin následujícího dne. 
d) 5. – 6. února 2010 – živá hudba – TOP BAND – maturitní ples 4TL-B – MěDK Strakonice – 
pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, Strakonice ve spolupráci s King Cobra, 
Strakonice, od 22,00 do 2,00 hodin následujícího dne.  
e) 26. – 27. února 2010 – živá hudba – maturitní ples 4OT - MěDK Strakonice – pořádá Student 
VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, Strakonice ve spolupráci s King Cobra, Strakonice, od 
22,00 do 2,00 hodin následujícího dne.  
f) 5. – 6. března 2010 – živá hudba – TOP BAND – maturitní ples 4TL-A – MěDK Strakonice – 
pořádá Student VOŠ a SPŠ Strakonice, o.p.s., Želivského 291, Strakonice ve spolupráci s King Cobra 
Strakonice, od 22,00 do 2,00 hodin následujícího dne. 
 
7. Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy na území města Strakonice za rok 
2008 
Usnesení č. 3604/2009 (118/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
předloženou zprávu týkající se provozu MHD Strakonice za rok 2008. 
II. Souhlasí 
s úhradou ztráty ve výši 275 408,- Kč 
 
8. Majetkové záležitosti 
 
3) Žádost o vypracování dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku 
v majetku města Strakonice v souvislosti s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky pro 
novostavbu rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 67 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
Žadatel: Andrea Janečková, Dražejov 
V zastoupení: Jiří Urbánek,  Strakonice 
Usnesení č. 3605/2009 (117/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí v souvislosti s přípravou a realizací 
stavby „Vodovodní a kanalizační  přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku  p.č. dle KN 
67 v k.ú. Dražejov u Strakonic“, přičemž předmětem dodatku je rozšíření o uložení  do  pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic. 
II. Pověřuje 
starostu j podpisem. dodatku č.1 
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1) Václav Hanuš, b.j. č. 13, č.p. 49, Strakonice – žádost  o povolení  stavební úpravy   
Usnesení č. 3606/2009 (117/8a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se stavebními úpravami v bytě č. 01, č. p. 49, Strakonice, které spočívají ve výměně stávající 
kuchyňské linky, vany, obkladů a vestavěné skříně. Stavební úpravy budou prováděny na náklady 
nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města. V případě opuštění 
bytu nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. Nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak, bude byt uveden do původního stavu. 
 
2) Pronájmy nebytových prostorů v příspěvkových organizacích města  - STARZ, MěKS, 
MÚSS, Šmidingerova knihovna Strakonice  
Usnesení č. 3607/2009 (117/8a) 
Rada města po projednání 
I. Svěřuje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
příspěvkovým organizacím města (STARZ, MěKS, MÚSS, Šmidingerova knihovna Strakonice) svou 
působnost rozhodovat o uzavírání krátkodobých (doba nájmu max. 1 rok) nájemních smluv a 
krátkodobých smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nebytové prostory ve vlastnictví města 
svěřené do správy této konkrétní příspěvkové organizaci města. Povinnost zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor či jej poskytnout jako výpůjčku po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ zůstává 
zachována.  
 
1) RENGL, s.r.o. , Liberec – uzavření dohody číslo 2  k nájemní smlouvě 
Usnesení č. 3608/2009 (118/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku číslo 2 k nájemní smlouvě ze dne 14.2.2008, týkající se částečné změny 
předmětu nájmu, kdy dojde k vyjmutí pozemku p.č. st. 869 v k.ú. Nové Strakonice. Ostatní ustanovení 
nájemní smlouvy zůstanou beze změn. 
II.  Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Žádost o pronájem plochy pro umístění prodejního automatu  
Usnesení č. 3609/2009 (118/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem plochy pro umístění prodejního automatu na hračky a cukrovinky 
v organizaci STARZ Strakonice, konkrétně v objektu Plaveckého stadionu Strakonice.  
 
3) Žádost o pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 3610/2009 (118/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem místnosti o výměře 9 m2, nacházející se v přízemí administrativní 
budovy (rohová místnost) v objektu čp. 772 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích, WC je společné 
s dalšími nájemci v administrativní budově.  
 
4) Opravy  mateřských škol – „MŠ Stavbařů 213, Strakonice, stavební úpravy “  
Usnesení č. 3611/2009 (118/3) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby : „Stavbařů č.p. 213  Strakonice “ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností Salvete  ,s.r.o. 
Písecká 506, Strakonice , jehož předmětem je  rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky uvedené  
v příloze ve výši 399 686,-Kč  včetně DPH. 
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II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
5) Opravy mateřských škol – „MŠ Šumavská č.p. 264, Strakonice, rekonstrukce soc. zařízení “  
Usnesení č. 3612/2009 (118/3) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby:„MŠ Šumavská č.p.264 , Strakonice , rekonstrukce 
soc.zařízení“ 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností H a T s.r.o , 
Komenského 373, Strakonice, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky 
uvedené  v příloze ve výši  228 664,-Kč  včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
6) Opravy  mateřských škol – „MŠ Spojařů č.p. 1260, Strakonice, rekonstrukce oplocení “  
Usnesení č. 3613/2009 (118/3) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby :„MŠ Spojařů č.p. 1260, Strakonice, rekonstrukce oplocení  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností VKS  stavební 
s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky 
uvedené  v příloze ve výši   37 377,-Kč  včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
7) Opravy  mateřských škol – „MŠ U Parku č.p.353, Strakonice, výměna oken “  
Usnesení č. 3614/2009 (118/3) 
Rada města v souvislosti s realizací stavby : „MŠ U Parku č.p. 353, Strakonice , výměna oken “  
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem Strakonice a společností VKS  stavební 
s.r.o., Na Dubovci 140, Strakonice, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky 
uvedené  v příloze ve výši   59 975,-Kč  včetně DPH. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem  dodatku č. 1  ke  smlouvě. 
 
8) Pan Jan Polata, Milevsko – vybudování chodníku v lokalit ě Jezárky 
Pan Jan Polata, Milevsko, je investorem bytových domů v lokalitě Jezárky.  Na komunikace a 
chodníky má  město Strakonice vydané stavební povolení.  
Usnesení č. 3615/2009 (118/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, že pan Jan Polata, Milevsko, vybuduje na vlastní náklady chodník podél bytových domů A1, B1 
A2, B2 v lokalitě Jezárky (viz. příloha) a náklady na vybudování tohoto chodníku (stanovené po 
vzájemné dohodě) budou započteny vůči poplatku za 44 parkovacích stání (dle usnesení RM č. 
2107/2008 ze dne 11.6. 2008). 
 
9. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad - žádost o schválení přijetí daru  
Usnesení č. 3616/2009 (118/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – 16 ks pracovních sešitů „Heute haben wir Deutsch“ v celkové hodnotě 1.312 Kč 
včetně DPH od firmy Agentura Jirco, s.r.o., Strakonice.  
 
10. Smlouva o poskytování časových razítek  
Usnesení č. 3617/2009 (118/5) 
Rada města po projednání 
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I. Schvaluje 
Smlouvu o poskytování kvalifikovaných časových razítek mezi Městem Strakonice a Českou poštou, 
s.p. za cenu   4760,-- včetně DPH/ měsíc. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy 

 
11. Projekt „Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, Strakonice- I. etapa“- pověření k jednání se 
SFŽP ČR  
Usnesení č. 3618/2009 (118/6) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, 
Strakonice- I. etapa“ do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu 
přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. 
 
12. Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice- II. etapa“- pověření k jednání se SFŽP 
ČR  
Usnesení č. 3619/2009 (118/7) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Revitalizace Rennerových sadů, 
Strakonice- II. etapa“ do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu 
přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. 
 
13. Dodatek č. 1 Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č. 57/09/DYN 
v rámci realizace projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její využití 
pro další rozvoj regionu“  
Usnesení č. 3620/2009 (118/8) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o zprovoznění a provozu dynamické internetové aplikace č. 
57/09/DYN v rámci realizace projektu „Hrad Strakonice – obnova národní kulturní památky a její 
využití pro další rozvoj regionu“, mezi Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a 
firmou ŠumavaNet.CZ, Mánesova 805, 339 01. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
14. ČČK Strakonice – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 3621/2009  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.475,- Kč (úhrada nájemného sálu) na bezplatné 
představení pro dobrovolné dárce krve dne 5. listopadu od 17:00 hodin v MěDK Strakonice. Bude 
hrazeno z příspěvků organizacím se sociálním zaměřením. 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                      Ing. Pavel Pavel 
       starosta                                     místostarosta 
 
 


