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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 121. jednání Rady města Strakonice 

konaného 4. listopadu 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     5 členů RM :  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák, MUDr. Chod 
Ing.Tůma – tajemník  
Mgr. Kotlíková – PR 
M. Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:   Ing. Vondrys – starosta 
  pí Žiláková – členka RM  
   
 
Program: 
 
1. Uzavření smlouvy na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 
                    Usnesení č. 3675/2009    
2. Licenční smlouva se společností GEFOS pro užití panoramatických sférických snímků 

            Usnesení č. 3676/2009    
3. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků 

            Usnesení č. 3677/2009    
4. TS – operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2009 - 2010 

            Usnesení č. 3678/2009    
5. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 3679/2009 - 3698/2009  
6. MěKS – zadání otevřené veřejné zakázky na digitalizaci kina Oko Strakonice 

            Usnesení č. 3699/2009 
7. Smlouva o zajištění závodního stravování 

            Usnesení č. 3700/2009 
8. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, přidělení bytu v DPS 

            Usnesení č. 3701/2009 
9. MěÚSS:   A/ Ubytování v AD 
                    Usnesení č. 3702/2009 
  B/Souhlas s přijetím daru  

            Usnesení č. 3703/2009 
 C/Souhlas s navýšením počtu pracovníků 

                    Usnesení č. 3704/2009 
10. TS – bytové záležitosti  
                   Usnesení č. 3705/2009 – 3707/2009 
11. Odměny ředitelů  ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice 
                    Usnesení č. 3708/2009 
12. Rozpočtová opatření č. 93 - 96 
                    Usnesení č. 3709/2009 
13. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2008 a 4/2009 (stanovení koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitostí) 
                    Usnesení č. 3710/2009 
14. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006           
                    Usnesení č. 3711/2009 
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15. Nákup hraček do mateřských škol 
                      Usnesení č. 3712/2009  
16. Užití znaku města – ALEA sportswear, spol. s r. o.   
                    Usnesení č. 3713/2009 
17. Bad Salzungen – fotbalový turnaj                   
                    Usnesení č. 3714/2009 
18. Symbolický šek – Prácheňský soubor písní a tanců                 
                    Usnesení č. 3715/2009 
19. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti  vyhlašování „Nejúspěšnějších sportovců 
okresu Strakonice za rok 2009“  
                    Usnesení č. 3716/2009 
20. Gymnázium Strakonice – žádost o příspěvek       
                    Usnesení č. 3717/2009 
           
 
Zahájení:  
121. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:45 v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
1. Uzavření smlouvy na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 
Usnesení č. 3675/2009 (121/1) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 1695/2008 (54/3) ze dne 27.2. 2008 kterým souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s  
Ing. arch. Vladimírem Děrdou, Písek, na upravení návrhu regulačního plánu Vinice – Šibeník.   
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Janem Hubičkou,Tábor, na upravení návrhu regulačního plánu 
Vinice – Šibeník  za cenu 297.500,-Kč včetně DPH. 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 297 500,- Kč včetně DPH z kapitoly územní plán města. 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit smlouvu k podpisu a pověřuje starostu jejím podpisem. 
                     
2. Licenční smlouva se společností GEFOS pro užití panoramatických sférických snímků 
Usnesení č. 3676/2009 (121/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením licenční smlouvy se společností GEFOS pro užití panoramatických sférických snímků za 
cenu  130.900,- Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
3. Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků 
Usnesení č. 3677/2009 (121/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcemi Droužetice, Paračov. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcemi Droužetice, 
Paračov. 
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4. TS – operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro období 2009 - 2010 
Usnesení č. 3678/2009 (121/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí   
s návrhem „Operačního plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků“ pro období  2009 – 
2010.   
II.  Schvaluje 
zahájení zimní pohotovosti dnem 13.11.2009. 
 
5. Majetkové záležitosti 
        
1) Roman Jůzek, Strakonice– žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 3679/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Romanu Jůzkovi, Strakonice, k b. j. o vel. 3+1, č. b. 006 
ve 2. patře po Ing. Karlu Jůzkovi. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
2) Zdeňka Kolářová, Strakonicen – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 3680/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Zdeňce Kolářové, Strakonice, k b. j. o vel. 2+1, č. b. 05 
ve 2. patře po Zdeňce Kolářové. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
3) Nájemci domu č. p. 49, Velké náměstí Strakonice – žádost o povolení parkování ve dvoře 
domu 
Usnesení č. 3681/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s povolením parkování ve dvoře domu pro nájemce domu č. p. 49 na Velkém náměstí ve Strakonicích.  
 
4) Tvrdková Anna –Strakonice – žádost o snížení nájmu 
Usnesení č. 3682/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájmu pro paní Soňu Annu Tvrdkovou,  Strakonice.   
 
5) Petr Beneš –Strakonice – žádost o snížení nájmu 
Usnesení č. 3683/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se snížením nájmu o 20% pro pana Petra Beneše, Strakonice.   
 
6) Pavel Lukeš, Strakonice – žádost o výjimku ze zásad hospodaření s byty  
Usnesení č. 3684/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
II. Souhlasí 
s udělením výjimky ze zásad hospodaření s byty v majetku města Strakonice pro pana Pavla Lukeše,  
Strakonice. 
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7) Roman Tlapák, Strakonice – žádost o výměnu bytu 
Usnesení č. 3685/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost o výměnu bytu s tím, že v současné době není volná žádná vhodná bytová jednotka.   
 
9) Uvolněná bytová jednotka č. 006, o velikosti 1+2 v č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice  
Usnesení č. 3686/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 006, v domě č.p. 580, ul. Svatopluka Čecha přímým prodejem do 
osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 006/580, ul. Svatopluka Čecha, Strakonice 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 
800.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
11) Společenství vlastníků – č. p. 226, ul. Stavbařů, Strakonice – žádost o vystavění zdi mezi 
domy č. p. 226 a 206 
Usnesení č. 3687/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s vystavěním zdi mezi domy č. p. 226 a 206 ul. Stavbařů, Strakonice na náklady města. 

 
12) Petr Fric,  Strakonice – žádost o zvětšení bytové jednotky 
Usnesení č. 3688/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zvětšením bytové jednotky o jednu místnost pro pana Petra Frice, Strakonice. Rozšíření bytové 
jednotky je podmíněno souhlasným vyjádřením ostatních nájemců domu. Zvětšení bytu bude 
provedeno na náklady nájemce. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta 
města.  
HLASOVÁNO: pro 4 – schváleno 
 
13) Nájemci domu č. p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice – žádost o umístnění satelitní antény 
Usnesení č. 3689/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s montáží satelitní antény na náklady nájemců Leknínová 1392, Strakonice domu za podmínky, že 
nebude proveden zásah do konstrukce střechy. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a 
architekta města.  
 
14) Bytová jednotka č. 017, ul. Ellerova č.p.  988, Strakonice RM č. 3507/2009, 090826 
Usnesení č. 3690/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (54,30 m2), č. b. 017 v domě  č. p. 988, 
ul. Ellerova, Strakonice, s paní Lucií Mrázovou, bytem Ellerova 988, Strakonice s cenovou nabídku 
15.599,- Kč.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) David Karol, Strakonice I, 1+1 o výměře bytu 44,31 m2, Marie Sokolová, Strakonice II, 2+1  
o výměře bytu 76,13 m2 - žádost o schválení dohody o výměně bytů  
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Usnesení č. 3691/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
ve smyslu ust. § 715 oz. v platném znění s dohodou o výměně bytových jednotek nájemců: 
David Karol, b.j. 1+1, č.b. A37 a Marie Sokolová, b.j. 2+1, č.b. 21. 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětných dohod a smluv týkajících se výměny bytových jednotek. 
 
16) Žádost o povolení sjezdu z pozemku p.č. dle KN 46/2 v k.ú. Strakonice v majetku města 
Strakonice na pozemek p.č. dle KN 66 v k.ú. Strakonice v majetku žadatele z důvodu 
zpřístupnění zahrady vozidlem. 
Žadatel: Marie Buzínová, Krty - Hradec. 
Usnesení č. 3692/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z pozemku  p.č. dle KN 46/2 v k.ú Strakonice v majetku města Strakonice na 
pozemek p.č. dle KN 66 v k.ú. Strakonice v majetku žadatele.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců inženýrských 
sítí.  
 
17) Miroslav Lindaur, Strakonice – žádost o finanční vyrovnání 
Usnesení č. 3693/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s finanční náhradou ve výši 11.800,-Kč p. Miroslavu Lindauerovi, Strakonice za škodu způsobenou 
pádem vzrostlého smrku, nacházejícího se na pozemku p.č. 640/10 v k.ú. Nové Strakonice (vlastnictví 
města Strakonice), následkem věterné smrště dne 1.7.2009 v 19,00 hod.  
 
18) Informace o realizaci majetku státu 
Usnesení č. 3694/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s převodem pozemku p.č. 820 o výměře 41 m2 v k.ú. Nové Strakonice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do 
vlastnictví vybraným nabyvatelům (výběr nabyvatele proveden v návaznosti majetku ve vlastnictví 
státu na majetek ve vlastnictví žadatele – nabyvatele).  
 
20) Žádost p. Petra Šitnera, Strakonice 
Usnesení č. 3695/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se snížením nájemného z pronajatého nebytového prostoru v objektu Ellerova 988 ve Strakonicích  o 
výměře 60,90 m2 nájemci panu Petru Šitnerovi, Strakonice a to o 2/3 z celkové částky na dobu 2 
měsíců, což činí snížení nájemného o částku 2.933,- Kč.  
 
22)  Žádost p. Jana Berana, Pracejovice   
Usnesení č. 3696/2009 (121/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájemného o 20 % pro rok 2009 nájemci panu Janu Beranovi.  
 
1) Žádost o vyhotovení dohody o umožnění opravy stavby na pozemcích ve vlastnictví města 
 souvislosti a s realizací stavby: „Oprava vodovodních přípojek pro bytové domy č.p. 60, 61 a 44 
v ul. Bezděkovská, č.p. 39,40 a 41 v ul. Školní a 43 v ul. Dukelská  ve Strakonicích“. 
Žadatel: Společenství pro dům čp. 39-44, 60-61, Strakonice, Bezděkovská 44, 386 01 Strakonice. 
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Usnesení č. 3697/2009 (121/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s opravou ( výměnou ) stávajících vodovodních přípojek na pozemcích v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 726/20, p.č. dle KN 682/2,  p.č. dle KN 717,  p.č. dle KN 718/1 a  p.č. dle KN 726/1 vše v  
k.ú. Nové Strakonice.   
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
2) Petr Samec, Strakonice – žádost o podnájem bytu pro paní Lucii Vodičkovou 
Usnesení č. 3698/2009 (121/5b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. č. B11 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská nájemce pana 
Petra Samce pro paní Lucii Vodičkovou (+ 2 osoby)  na dobu od 15. 11. 2009 do 14. 11. 2010 s tím, 
že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu 
podnájemce nemá právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému, udělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
6. MěKS – zadání otevřené veřejné zakázky na digitalizaci kina Oko Strakonice 
Usnesení č. 3699/2009 (121/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zadáním otevřené veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. par. 27 na digitalizaci kina Oko 
Strakonice - 2D v souladu s usnesením RMč. 3523/2009.  
II. Ukládá 
ředitelce MěKS Strakonice paní Evě Dresslerové vypsat otevřenou veřejnou zakázku na digitalizaci 
kina Oko Strakonice  
III. Souhlasí 
se zněním otevřené veřejné zakázky na digitalizaci kina Oko Strakonice – 2D 
IV. Souhlasí 
se složením výběrové komise: 

1. PhDr. Ivana Říhová- místostarostka města 
2. JUDr. Eva Dlouhá- MěÚ Strakonice, vedoucí odboru vnitřních věcí 
3. Eva Dresslerová- MěKS Strakonice, ředitelka 
4. Jaroslava Bernasová- MěKS Strakonice, vedoucí kina Oko 
5. Zdeněk Prach- Týn nad Vltavou- vedoucí kina 

Náhradníci: 
1. Ing Pavel Pavel- místostarosta města 
2. Josef Vácha- MěÚ Strakonice, vedoucí kanceláře tajemníka 

 
7. Smlouva o zajištění závodního stravování 
Usnesení č. 3700/2009 (121/7) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením smlouvy o zajištění závodního stravování mezi městem Strakonice a paní Růženou 
Kůsovou, jejímž předmětem je úprava podmínek pro poskytování stravování v restauraci Hradní 
sklípek pro zaměstnance města. 
 
8. Zápis ze sociální komise, příspěvky z rozpočtu města, přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 3701/2009 (121/8) 
Rada města po projednání 
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I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání sociální komise 
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu města: 
1. CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice  
2.  HOSPIC sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice 
III. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo A43 v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční  1283, 
Strakonice panu Ladislavu Romovi,  Strakonice   
IV. Souhlasí 
s rozšířením smlouvy o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice  
č.C24 /p. Špačková/ o jednu osobu – p. Jana Šeflová, Strakonice    
V. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení   
 
9. MěÚSS:  
A/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 3702/2009 (121/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Emila Horvátha v období od 22.10.2009  
do 31.1.2010, s ubytováním v Azylovém domě pana Juliuse Szaba v období od 14.10.2009 do 
31.12.2009.  
II. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence. 
                    
B/Souhlas s přijetím daru  
Usnesení č. 3703/2009 (121/11) 
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 People4you s.r.o. Na Rybníčku 11,746 01 Opava,  IČ 26837013 
-  300 párů nových nepoužitých ponožek v pořizovací hodnotě 5 498,- 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 firmy Libor Jonáš, Povážská 254, 386 01 Strakonice, IČ 65013778 -  
3 ks invalidní mechanické vozíky  - repasované v celkové  hodnotě 12 000,- Kč.  
III. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  

             
C/Souhlas s navýšením počtu pracovníků (M ěÚSS) 
Usnesení č. 3704/2009 (121/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s navýšení počtu pracovníků o jednoho (MěÚSS) po dobu jednoho roku od 1.11.2009 do 31.10.2010 
na konečný stav  - průměrné přepočtené 162,5 pracovníky.  
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
                    
10. TS – bytové záležitosti  
 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá   
Usnesení č. 3705/2009 (121/10) 
Rada města po projednání 
I.Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.11.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
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– nájem doba určitá Anně Bízkové, Strakonice, č.b. A25 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
v 1. podlaží domu. 
II.Ukládá  
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.11.2009, 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. 3706/2009 (121/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.11.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní  
smlouvu na byt – nájem doba určitá Mileně Bledé, Strakonice, č.b. 001 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I. kategorie ve 1. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.11.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
3. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá  
Usnesení č. 3707/2009 (121/10) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.11.2009 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt 
– nájem doba určitá Miloslavě Bálské, Strakonice, č.b. 008  o velikosti 1+2 s příslušenstvím, I. 
kategorie ve 4. podlaží domu.         
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy 
nebo nevyklizení bytu tj. do 30.11.2009, učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení bytu 
Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
11. Odměny ředitelů  ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 3708/2009 (121/12) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 2. pololetí škol. r. 2008/2009 ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 
městem Strakonice dle přiloženého návrhu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
12. Rozpočtová opatření č. 93 - 96 
Usnesení č. 3709/2009 (121/13, 121/13a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 93  ve výši  659 244,- Kč  
Finanční prostředky ze SR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, 
kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II. čtvrtletí roku 2009. 
RO  č. 94  ve výši  66 700,- Kč  
Finanční prostředky ze SR na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za období   
1. pololetí roku 2009. 
RO  č. 95  ve výši  250 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru rozvoje z položky územní plánování na 
položku přípravné práce a konzultační činnosti k žádostem o dotace. 
RO  č. 96  ve výši  245 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka z prostředků určených na cestovné 
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a stravné na položku pořízení DDHM (dovybavení odboru dopravy nábytkem, židlemi, vnitřním 
navigačním systémem a venkovním značením). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 93 – 96  provést. 
 
13. Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 3/2008 a 4/2009 (stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí) 
Usnesení č. 3710/2009 (121/15) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
zrušit obecně závaznou vyhlášku Města Strakonice č.3/2008  o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí a vydat obecně závaznou vyhlášku Města Strakonice č. 4/2009 o stanovení koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitosti 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
 
14. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006            
Usnesení č. 3711/2009 (121/14) 
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. listopadu 2009 – koncert a taneční vystoupení – živá hudba – Dramatikz, Vilsy, 
a další – Sokolovna, Strakonice – pořádá Tomáš Hurský, Strakonice, od 22:00 hodin do 03:00 hodin 
následujícího dne.  
 
15. Nákup hraček do mateřských škol 
Usnesení č. 3712/2009 (121/17) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení příspěvku pro mateřské školy zřizované městem Strakonice na nákup hraček takto: 
MŠ U Parku   12 tis. Kč 
MŠ Čtyřlístek  13 tis. Kč 
MŠ Lidická  18 tis. Kč 
MŠ Holečkova 413 14 tis. Kč 
MŠ Spojařů  16 tis. Kč 
MŠ Stavbařů    9 tis. Kč 
MŠ Školní  16 tis. Kč 
MŠ A.B.Svojsíka 16 tis. Kč 
MŠ Šumavská  16 tis. Kč. 
Navýšení příspěvku bude kryto z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zaslat schválené částky na účty příslušných mateřských škol. 
 
16. Užití znaku města – ALEA sportswear, spol. s r. o.   
Usnesení č. 3713/2009 (121/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na hokejových dresech mládežnických reprezentačních výběrů 
Jihočeského kraje vyráběné firmou ALEA sportswear, spol. s r. o., Pražská 263, Písek.  
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17. Bad Salzungen – fotbalový turnaj                  
Usnesení č. 3714/2009 (121/19) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši Kč 9 000,- TJ Balvani Strakonice na úhradu cestovních výdajů 
spojených s účastí na halovém fotbalovém turnaji mužů v partnerském městě Bad Salzungenu, který 
se uskuteční 2.1.2010.  
 
18. Symbolický šek – Prácheňský soubor písní a tanců        
Usnesení č. 3715/2009 (121/20) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši Kč 30 000,- Prácheňskému souboru písní a tanců u příležitosti oslav 
60. výročí založení souboru.  
 
19. Záštita a poskytnutí finančního příspěvku u příležitosti vyhlašování „Nejúspěšnějších 
sportovců okresu Strakonice za rok 2009“  
Usnesení č. 3716/2009 (121/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města u příležitosti vyhlašování „Nejúspěšnějších sportovců okresu 
Strakonice za rok 2009“ dne 16.2.2010.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.831,-Kč včetně DPH na úhradu nákladů spojených s 
pronájmem sálu v  MěKS dne 16.2.2010 (14:00-22:00 hodin) u příležitosti vyhlašování 
„Nejúspěšnějších sportovců okresu Strakonice za rok 2009. 
 
20. Gymnázium Strakonice – žádost o příspěvek        
Usnesení č. 3717/2009 (121/22) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši Kč 7 000,- Gymnáziu Strakonice na projekt Společné milníky 
bavorsko německé historie ve 20. století.  
II. Souhlasí 
s poskytnutím  příspěvku ve výši Kč 8 500,- Gymnáziu Strakonice na projekt Jeden svět na školách 
zaměřený v letošním roce na holocaust.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                               PhDr. Ivana Říhová  
  místostarosta             místostarostka
                                      
 


