
 1

 
- 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 127. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. prosince 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM :  
Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, Ing. Vlasák, MUDr. Chod 
Ing.Tůma – tajemník  
 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

Omluveni:  PhDr. Kotlíková - PR 
  
Program: 
 
1.Majetkové záležitosti 
                              Usnesení č. 3858/2009 –  č. 3866/2009 
2. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin 

            Usnesení č. 3867/2009 
3. Rozpočtová  opatření  č.  103 – 108 a 110 - 112 

            Usnesení č. 3868/2009 
4.Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 

            Usnesení č. 3869/2009 
5. Zápis z 38. jednání projektu Otavské plavby 

            Usnesení č. 3870/2009 
6. Zápis z 2. jednání Komise školství 

            Usnesení č. 3871/2009 
7. Prodloužení spolupráce s firmou ATEN s.r.o. a firmou MIP 2000 cz s.r.o. na renovování tonerových  
    kazet do laserových tiskáren  

            Usnesení č. 3872/2009 
8. Rozsah vedení účetnictví příspěvkovým organizacím 

            Usnesení č. 3873/2009 
9. Publikace fotografií města Strakonice – smlouva o zhotovení movité věci 

            Usnesení č. 3874/2009 
10. Komise pro sport                    
                     Usnesení č. 3875/2009 
11. Příspěvek Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice      
                     Usnesení č. 3876/2009 
12. Licenční smlouva – Pavel Koubek                   
                     Usnesení č. 3877/2009 
13. Investiční záměr „Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě 
Strakonice“ – vypracování potřebné dokumentace včetně zajištění stavebního  povolení    
                     Usnesení č. 3878/2009 
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09-452 na zpracování dokumentace pro územní řízení na akci  
bezbariérový průchod pod železniční tratí (ul. 5. května – Tovární)       
                     Usnesení č. 3879/2009 
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15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajišťování  závodní preventivní péče               
                     Usnesení č. 3880/2009 
16. Smlouva o vytvoření projektu (vzdělávání) v rámci  výzvy č. 53 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
                     Usnesení č. 3881/2009 
 
 
17. Mandátní smlouva k projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve  
      Strakonicích“                     
                     Usnesení č. 3882/2009 
18. Jmenování ředitelky Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích 
                     Usnesení č. 3883/2009 
 
 
 
Zahájení:  
127. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 19:05 v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost p. Aloise Hradského – nájemce nebytových prostorů v čp. 428 v  ul. Bezděkovské ve 
Strakonicích 
Usnesení č. 3858/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.12.2009 mezi městem Strakonice  a Aloisem 
Hradským, Strakonice, obchodní jméno Alois Hradský a spol. – Smíšené zboží, IČ: 40717992, jehož 
předmětem budou následující změny: nájemce je plátcem DPH, výše nájemného 67.436,- Kč/ročně 
uvedená ve smlouvě  je cena nájmu včetně DPH.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
2) Dodatek k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 3859/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne  19.4.1993 s p. Milanem Buchalem na 
pronájem garáže v objektu čp. 304 Na Křemelce ve Strakonicích, jehož předmětem bude přechod 
nájmu garáže  z pana Milana Buchala na manželku Zdeňku Buchalovou, Strakonice za stejných 
podmínek jako u p. Buchala.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
3) Dodatek k nájemní smlouvě č. 03-243 s TS Strakonice s.r.o.  
Usnesení č. 3860/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a ostatních ploch  č. 03-243 ze dne 
20.8.2003 uzavřené mezi městem Strakonice a TS Strakonice s.r.o., jehož předmětem bude upřesnění 
přílohy ke smlouvě – příloha bude obsahovat skutečně užívané NP s výchozí cenou nájmu 190,- 
Kč/m2 (současná cena 204,- Kč/m2/rok), provozní NP s výchozí cenou nájmu 165,- Kč/m2 (současná 
cena 177,16 Kč/m2/rok) , ostatní plochy s výchozí cenou nájmu 2,- Kč/m2 (současná cena 2,1477  
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Kč/m2/rok) + do přílohy budou doplněny přístřešky a ostatní prostory u kterých je stanoveno nájemné 
ve výši  10,- Kč/m2/rok. Dodatek bude uzavřen za podmínek schválených v RM, pokud se po dobu 
zveřejnění záměru nepřihlásí jiný žadatel na pronájem NP a pozemků.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku.  
 
4) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  
Usnesení č. 3861/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne  31.8.2001 mezi městem Strakonice a UPC 
Česká republika, a.s., jehož předmětem bude změna výměry pronajatých prostorů z původní výměry 
69 m2 na 28,86 m2.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
5) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 015 v domě č. p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 3862/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (37,10 m2), č. b. 015 v domě č. p. 614, 
ul. Budovatelská, Strakonice, s panem Milanem Kurekem, Volenice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná bytová jednotka 1+1 č. b. 006 v domě č. p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice  
Usnesení č. 3863/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+1 (36,10 m2), č. b. 006 v domě   č. p. 614, 
ul. Budovatelská, Strakonice, s paní Evou Sivákovou, Strakonice.  
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná b. j. 1+2, č. b. 007, v č. p. 811, ul. Zahradní, Strakonice I 
Usnesení č. 3864/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytové jednotky o velikosti 1+2 (57,82 m2), č. b. 007 v domě  č. p. 811, 
ul. Zahradní, Strakonice, s paní Annou Kašparovou, Strakonice. Náhradníkem je stanovena paní 
Radka Balková, Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Van Tien Bui, č. p. 791, Strakonice I – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 3865/2009 (127/1) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Van Tienu Buiovi,  Strakonice,  k b. j. o vel. 2+1, č. b. 002 
v přízemí po Ivaně Buiové. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
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1) Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 3866/2009 (127/1a) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ 
v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. dle zadávací dokumentace, svazek 1-5. Použít kriterium 
pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu bez DPH a požadavek na poskytnutí jistoty dle § 67 
zák. č. 137/2006 Sb. ve výši 2.000.000,- Kč. 
II. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin 
Usnesení č. 3867/2009 (127/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
uzavření všech mateřských škol zřizovaných městem Strakonice v období vánočních prázdnin, tj. od 
středy 23.12.2009 do pátku 1.1.2010. 
 
3. Rozpočtová  opatření  č.  103 – 108 a 110 - 112 
Usnesení č. 3868/2009 (127/3. 127/3a) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 103  ve výši  54 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí z položky údržba zeleně – 
ekologická výchova na položku provoz psího  útulku. 
RO  č. 104  ve výši  89 548,- Kč  
Finanční příspěvek úřadu práce na úhradu mzdových nákladů zaměstnance na veřejně prospěšné práce 
včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Z toho částka 79 
476,- Kč představuje úhradu hrubé mzdy, o tuto částku bude zvýšen limit na platy. 
RO  č. 105  ve výši  73 240,- Kč  
Dotace JčK na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičských sborů města Strakonice a obce 
Modlešovice. 
RO  č. 106  ve výši  2 724 554,- Kč  
Dotace z NF na akci „Rekonstrukce Hrad – Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ – II. etapa“. 
RO  č. 107  ve výši  1 734 000,- Kč  
Dotace ze SFDI na akci „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice – III. etapa“. 
RO  č. 108  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 III. čtvrtletí roku 2009. 
RO  č. 110 ve výši 70 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Stavební úpravy ul. Podskalská, čp 324“, která nebude 
v letošním roce realizována,  na položku opravy a údržba budov v majetku města na technické 
zhodnocení budovy domova pro seniory v Rybniční ulici (provedena protihluková opatření). 
RO č. 111 ve výši 87 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků Kanceláře tajemníka – pořízení investic, které již nebudou v letošním 
roce pořizovány, na položku Rekonstrukce obřadní síně – II. splátka kuchyňské linky ve výši 37 122,- 
Kč a na položku Kancelář tajemníka – provoz ve výši 49 878,- Kč (spotřeba PHM, služby, tiskoviny). 
RO č. 112 ve výši 30 000,- Kč 
Příspěvek Sdružení zdravotně postižených Strakonice na úhradu režijních nákladů v budově Stavbařů 
čp. 213. 
Rozpočtové opatření bude kryto přesunem prostředků odboru školství a cestovního ruchu z položky 
příspěvky na sport a ostatní aktivity.  
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 103 - 108 a 110 - 112 provést. 
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4. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl  
Usnesení č. 3869/2009 (127/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce 
Slavnostní zahájení adventu, kterou pořádalo město Strakonice dne 29.11.2009. Autorská odměna činí 
Kč 431,- včetně DPH. 
 
5. Zápis z 38. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 3870/2009 (127/5) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 38. jednání projektu Otavské plavby ze dne 24. listopadu 2009. 
 
6. Zápis z 2. jednání Komise školství 
Usnesení č. 3871/2009 (127/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise školství ze dne 10.12.2009. 
II. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti základních škol zřizovaných městem. 
III. Bere na vědomí 
protokoly ČŠI o kontrole v MŠ Čtyřlístek, MŠ U Parku a ZŠ a MŠ Povážská. 
 
7. Prodloužení spolupráce s firmou ATEN s.r.o. a firmou MIP 2000 cz s.r.o. na renovování 
tonerových kazet do laserových tiskáren  
Usnesení č. 3872/2009 (127/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.5 ke smlouvě č.1/2005 ve znění dodatku č.1 až č.4 mezi městem Strakonice a 
firmou ATEN, s.r.o. (IČ 260 50 366) se sídlem v Holušicích u Blatné a uzavřením dodatku č.1 ke 
smlouvě č.MIP/2009 mezi městem Strakonice a firmou MIP 2000 cz s.r.o. (IČ 253 99 527) se sídlem 
Ostrava-Hulváky na renovaci kazet do laserových tiskáren. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smluv v předloženém znění 
 
8. Rozsah vedení účetnictví příspěvkovým organizacím 
Usnesení č. 3873/2009 (127/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
rozsah vedení účetnictví příspěvkovým organizacím ve zjednodušeném rozsahu. 
 
9. Publikace fotografií města Strakonice – smlouva o zhotovení movité věci 
Usnesení č. 3874/2009 (127/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o zhotovení movité věci na grafické zpracování a předtiskové práce  publikace 
fotografií města Strakonice (vydá město Strakonice v roce 2010) s panem Petrem Kolářem,  
Horažďovice, IČ: 65014081, za celkovou cenu  Kč 152 915,-- (vč. DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
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10. Komise pro sport                    
Usnesení č. 3875/2009 (127/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 9. jednání komise pro sport ze dne 15. 12. 2009. 
II. Revokuje 
část usnesení číslo 2778/2009 ze dne 28. 1. 2009  
bod IX. Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové 
sportovní a volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na náklady spojené 
s účastí na mezinárodním turnaji žen oddílu Strakonice, Hannover, Chemnitz v Hannoveru ve dnech 
24.-25. 10. 2009.  
III. Revokuje 
část usnesení číslo 3597/2009 ze dne 30. 9. 2009  
bod 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., 8. 11.  
a 20. 12. 2009. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč SK Basketbal Strakonice na uspořádání tradičního 
Vánočního turnaje staršího minižactva 2009 ve Strakonicích ve dnech 26.-28. 12. 2009. Příspěvek 
bude vyplacen z organizace 214. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč Anně Švecové jako ocenění mimořádných sportovních 
úspěchů (hala: 17. 1. KPJ žactvo 60 m př. 3. místo Praha – Strahov, dálka 2. místo, 24. 1. KPJ 
dorostenky 60 m př. 2. místo Praha – Strahov, KPJ ženy dálka 3. místo; dráha: 16. 5. KPJ žactvo 60 m 
2. místo Tábor, 100 m př. 1. místo, dálka 1. místo, 23.-28. 6. LOM žactvo Tábor dálka 3. místo,  
15.-16. 8. KP žactvo víceboj 1. místo Pacov, 7.–9. 9. European Kids Athletics Games Brno dálka  
1. místo, 12. 9. MČR žactvo dálka 1. místo Olomouc, 19. 9. Mezistátní utkání: ČR - Slovensko  
2. místo Dubnica nad Váhom, 3. 10. MČR družstva dorostenky 1. místo. Příspěvek bude vyplacen 
z organizace 214.  
VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu nohejbalu, družstvu dorostu, 
jako ocenění mimořádného sportovního úspěchu (3. místo v KP). Příspěvek bude vyplacen 
z organizace 214. 
 
11. Příspěvek Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice      
Usnesení č. 3876/2009 (127/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši Kč 5 000,- Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice na úhradu 
cestovních nákladů na vystoupení na Adventních trzích na Staroměstském náměstí v Praze dne 19.12. 
2009. 
II. Schvaluje 
RO č. 109 ve výši Kč 5 000,--. Finační prostředky budou přesunuty z org. č. 202 – fond reciproční na 
org. č. 217 – kultura, příspěvky.  
 
12. Licenční smlouva – Pavel Koubek        
Usnesení č. 3877/2009 (127/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy s panem Pavlem Koubkem, Strakonice, o poskytnutí práva užít 
perokresby centra Strakonic v propagačních prospektech města a k další prezentaci. Smluvní odměna 
činí Kč 1 500,- vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem licenční smlouvy v předloženém znění. 
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13. Investiční záměr „Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě 
Strakonice“ – vypracování potřebné dokumentace včetně zajištění stavebního  povolení    
Usnesení č. 3878/2009 (127/13) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
a) s přímým zadáním firmě KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 Strakonice, IČ : 
10312625, za účelem zpracování dokumentace k územnímu řízení a vypracování prováděcí projektové 
dokumentace včetně zajištění stavebního povolení pro výše uvedený investiční záměr města 
b) s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou KOMPLET – projektová kancelář, Písecká 893, 386 01 
Strakonice, IČ 10312625, na  

- zpracování dokumentace k územnímu řízení včetně zajištění územního rozhodnutí stavby 
„Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Strakonice“ za cenu 
186 000,-Kč vč. 20 % DPH 

- vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a 
zajištění stavebního povolení pro stavbu „Kompostárna a nakládání s biologicky  
rozložitelnými  odpady  ve  městě Strakonice“ za cenu 372 000,-Kč vč. 20 % DPH 

II. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí spolupracovat s projektantem na projekční přípravě 
investičního záměru a připravit do 30.5.2010 žádost o dotaci do operačního programu Životní 
prostředí – prioritní osa 4   
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy 
 
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09-452 na zpracování dokumentace pro územní řízení na 
akci bezbariérový průchod pod železniční tratí (ul. 5. května – Tovární)      
Usnesení č. 3879/2009 (127/14) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09-452 uzavřené mezi Městem Strakonice a společností 
SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 na zpracování dokumentace pro územní řízení na akci 
bezbariérový průchod pod železniční tratí (ul. 5. května – Továrníí). Předmětem dodatku č. 1 je změna 
odstavce 3.2. článku 3 – Termíny plnění 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit předmětný dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu a pověřuje starostu jeho 
podpisem 
           
15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajišťování  závodní preventivní péče    
Usnesení č. 3880/2009 (127/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování závodní preventivní péče mezi městem Strakonice 
a MUDr. Jiřím Tuháčkem  
II. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse  podpisem tohoto dodatku  
           
16. Smlouva o vytvoření projektu (vzdělávání) v rámci  výzvy č. 53 OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost  
Usnesení č. 3881/2009 (127/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 4 – 
Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a 
efektivnosti veřejné správy na projekt s pracovním názvem „Vzdělávání se zaměřením na zkvalitnění 
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projektového managementu a klíčových procesů Městského úřadu Strakonice“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o vytvoření projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby, Oblast podpory 4.1 – Posilování 
institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy na projekt s pracovním názvem „Vzdělávání se 
zaměřením na zkvalitnění projektového managementu a klíčových procesů Městského úřadu 
Strakonice“ s firmou Aperta, s.r.o., Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7. Cena díla je 48.000,- Kč 
(včetně 20% DPH), termín ukončení je 29.1.2010. 
Finanční částka ve výši 48.000,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky č. 296 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
           
17. Mandátní smlouva k projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského 
mostu ve  Strakonicích“          
Usnesení č. 3882/2009 (127/17) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vykonávání činností organizačního, ekonomického a finančního 
poradenství, které jsou spojeny s funkcí manažera projektu „Komunikační napojení průmyslové zóny 
U Blatenského mostu ve Strakonicích“, s Kanceláří ekonomického a finančního poradenství, 
Zavadilka 2584, 370 05 České Budějovice. Cena díla je 150.000,- Kč bez DPH, 180.000,- Kč vč. 
DPH. 
Finanční částka ve výši 180.000,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky č. 296 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
           
18. Jmenování ředitelky Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích 
Usnesení č. 3883/2009  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rezignaci Mgr. Ivany Parkosové na funkci ředitelky Šmidingerovy knihovny Strakonice k 14.3.2010 
z důvodu odchodu do starobního důchodu. 
II. Jmenuje 
na základě výsledků vyhlášeného výběrového řízení  do funkce ředitelky Šmidingerovy knihovny 
Strakonice k 15.3.2010 Mgr. Andreu Karlovcovou a stanovuje plat nové ředitelce dle přílohy, která je 
uložena na personálním oddělení MěÚ Strakonice, oddělení personalistiky a mezd. 
III. Ukládá 
vedoucí finančního odboru MěÚ zajistit provedení změny v Obchodním rejstříku související 
s jmenováním nové ředitelky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                       Ing. Pavel Pavel  
        starosta                   místostarosta                            
 


