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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  14. jednání Rady města Strakonice 

konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM 

Ing. Vondrys - starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Pavelka 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
Omluveni:  Mgr. Malotová – PR 

 
 
Program: 
 
1. MěKS - složení realizačního týmu XX. MDF 

        Usnesení č. 0325/2011   
2. Zápis z 1. jednání sociální komise 

        Usnesení č. 0326/2011   
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   

        Usnesení č. 0327/2011   
4. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0328/2011 – 0332/2011 
5. Zápis z 42. jednání projektu Otavské plavby 

        Usnesení č. 0333/2011 
6. Projekt „Strakonice běžkařům – pořízení stopaře“– spolufinancování projektu z prostředků města  

        Usnesení č. 0334/2011   
7. Projekt „Václavská pouť, Strakonice“ - spolufinancování projektu z prostředků města  

        Usnesení č. 0335/2011   
8. Záštita starosty města - Křesadlo 

        Usnesení č. 0336/2011   
9. Pravidla pro přijímání a  vyřizování  petic 

        Usnesení č. 0337/2011   
10. Projekt „Výstavba nových přístřešků autobusové zastávky v ul. Husova, Strakonice“– spolufinancování  
projektu z prostředků města          

        Usnesení č. 0338/2011   
11. Mandátní smlouva na výkon zadavatelských služeb k projektu „Technologické centrum ORP Strakonice  
a  rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“       

       Usnesení č. 0339/2011   
12. Projekt „Výměna vnitřních dveří MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“ – spolufinancování projektu 
z prostředků města  
                                Usnesení č. 0340/2011        
13. Projekt „Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice“- spolufinancování projektu z prostředků 
města  
                             Usnesení č. 0341/2011   
14. MěÚSS - prodloužení ubytování v Azylovém domě 
                             Usnesení č. 0342/2011   
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15. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                             Usnesení č. 0343/2011   
 
 
16. Projekt „Oprava glorietu v Rennerových sadech ve Strakonicích“ - spolufinancování projektu 
z prostředků města 
                             Usnesení č. 0344/2011   
17. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“ – spolufinancování 
projektu z prostředků města             
                             Usnesení č. 0345/2011   
18. Projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Ellerova, Strakonice“ – spolufinancování 
projektu z prostředků města            
                             Usnesení č. 0346/2011   
19. Projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice“ – 
spolufinancování projektu z prostředků města        
                             Usnesení č. 0347/2011   
20. Realizace Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Zdravého města    
                             Usnesení č. 0348/2011   
21. MAS LAG Strakonicko, o.s. – prodloužení termínu splatnosti 
                             Usnesení č. 0349/2011   
22. Poskytnutí finančního příspěvku: A/ VOŠ a  SPŠ Strakonice 
                             Usnesení č. 0350/2011   
    B/ Gymnázium Strakonice 
                             Usnesení č. 0351/2011   
    C/ASK Strakonice, o.s. 
                             Usnesení č. 0352/2011   
    D/ Suverénní řád Maltézských rytířů, České velkopřevorství, Praha 1 
                             Usnesení č. 0353/2011   
23. Rozpočtové  opatření  č.  7 
                             Usnesení č. 0354/2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
14. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:45 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. MěKS - složení realizačního týmu XX. MDF 
Usnesení č. 0325/2011 (14/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
realizační tým XX. Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice 23. - 26. 08. 2012 ve složení: 
Ing. Pavel Vondrys- starosta města  
PhDr. Ivana Říhová- místostarostka města 
Andrea Šmerdová – Oblastní hospodářská komora Strakonice 
Eva Dresslerová – MěKS Strakonice-  ředitelka festivalu 
Dana Skoupilová – MěKS Strakonice- tajemnice festivalu 
Ing. Lenka Hůlková – MěKS Strakonice-  ekonomka festivalu 
II. Schvaluje 
pana Josefa Krčka do funkce předsedy programové rady a pana Zdeňka Bláhu do funkce místopředsedy 
programové rady XX. Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice 23. - 26. 08. 2012  
 
2. Zápis z 1. jednání sociální komise 
Usnesení č. 0326/2011 (14/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise ze dne 23.2.2011 
 
3. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu DPS, Rybniční 1283,  Strakonice   
Usnesení č. 0327/2011 (14/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou, Rybniční 1283, Strakonice sl. 
Miroslavě Traxmandlové do 30.9.2011.  
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
 
4 Majetkové záležitosti 
 
1) Josef Hraše, Strakonice žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 0328/2011 (14/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy číslo 06-010, uzavřené mezi městem Strakonice a panem Josefem  Hrašem, 
Strakonice, dohodou ke dni 31.3.2011. K tomuto datu dojde k vyklizení pozemku a k vyrovnání všech 
finančních závazků.    
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 

 
2) František Náprstek, Volyně 387 01 – žádost o pronájem pozemku , vyhlášení záměru + pronájem 
Usnesení č. 0329/2011 (14/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Nové Strakonice , o výměře cca 20 m2, 
nacházející se pouze před budovou kavárny Sluníčko tak, aby  předzahrádka nezasahovala na pozemek pod 
okny sousedního  bytového domu čp. 458 v ulici Bezděkovská.  
II. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 745/2 v k.ú. Nové Strakonice, vzhledem k tomu, že 
pozemek se nachází pod okny bytů v bytovém domě čp. 458 v ulici Bezděkovská 
III. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 20 m2, nacházející se pouze 
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před budovou kavárny Sluníčko tak, aby  předzahrádka nezasahovala  na pozemek pod okny sousedního 
bytového domu čp. 458 v ulici Bezděkovská, panu Františku Náprstkovi, Volyně 387 01, za cenu 8.000,- Kč 
ročně, pokud s v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí  jiný zájemce.   
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
3)  Pronájem nebytových prostorů 
Usnesení č. 0330/2011 (14/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy na pronájem bývalé vrátnice v objektu čp. 772 v ul. Krále  Jiřího z Poděbrad ve 
Strakonicích o celkové výměře nebytových prostorů  21,8  m2 následujícímu žadateli za níže uvedených 
podmínek: 
-  p. Tomáš Kocman,  Strakonice, pronájem  bývalé vrátnice  ke skladovacím účelům (za účelem uskladnění 
dětského kočárku, kol a jiných věcí z bytu), nájemné ve výši 600,-Kč/ročně, smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce nebude v pronajatém prostoru využívat el. energii ani 
vytápění, ve smlouvě bude uvedeno  provedení drobných oprav na  náklady nájemce – oprava dveří, oken, 
popř. střechy, zabezpečení objektu.   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 , Nusle, - uzavření smlouvy o 
výpůjčce v souvislosti s přípravou realizace stavby „Komunikační napojení průmyslové zóny U 
Blatenského mostu ve Strakonicích“    
Usnesení č. 0331/2011 (14/9a) 
Rada města v souvislosti s  přípravou   realizace  stavby „Komunikační napojení průmyslové zóny U 
Blatenského mostu ve Strakonicích “   
I. Souhlasí 
s  uzavřením  smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1219/4 v k.ú. Strakonice o výměře cca 120 m2 po 
dobu realizace stavby „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“ do 
datumu uzavření kupní smlouvy, nejdéle však do 15. 3. 2016, mezi městem Strakonice a ŘSD ČR,  Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, se závazkem obou smluvních stran, jehož předmětem je převod 
části tohoto pozemku  do majetku města Strakonice za cenu stanovenou znaleckým posudkem (schváleno 
ZM dne 18.3.2009 pod č. usn. 572/ZM/2009). K převodu dojde po dokončení stavby a zaměření 
geometrickým plánem.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
3) Pronájem nebytových prostorů v objektu Husova 380, Strakonice 
Usnesení č. 0332/2011 (14/9a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
se zveřejněním záměru na pronájem 2 místností o celkové výměře 38,30 m2 v 1.nadzemním podlaží  objektu 
Husova 380 ve Strakonicích 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 2 místností o celkové výměře 38,30 m2 v 1. nadzemním podlaží  
objektu Husova 380 ve Strakonicích s následujícím žadatelem za níže uvedených podmínek, pokud se po 
dobu zveřejnění záměru na úřední desce nepřihlásí jiný žadatel: 
- ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS – FOREST,  se sídlem Jizerská 281/4, České 
Budějovice, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši 3.600,- Kč/ročně + 
úhrada energií 
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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5. Zápis z 42. jednání projektu Otavské plavby 
Usnesení č. 0333/2011 (14/5) 
Rada města po projednání 
I.  Bere na vědomí 
zápis z 42. jednání projektu Otavské plavby ze dne 3. února 2011 
 
6. Projekt „Strakonice běžkařům – pořízení stopaře“– spolufinancování projektu z prostředků města  
Usnesení č. 0334/2011 (14/7) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Cestovní ruch, 
kulturní a přírodní atraktivity, Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku na projekt „Strakonice 
běžkařům – pořízení stopaře“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu. 
 
7. Projekt „Václavská pouť, Strakonice“ - spolufinancování projektu z prostředků města  
Usnesení č. 0335/2011 (14/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Cestovní ruch, 
přírodní a kulturní atraktivity, Podpora živé kultury na projekt „Václavská pouť, Strakonice“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města  potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu. 
 
8. Záštita starosty města - Křesadlo 
Usnesení č. 0336/2011 (14/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí: Křesadlo – cena pro dobrovolníky roku za rok 2010, 
kterou pořádá občanské sdružení Bez, Kolářova 303, Katovice, dne 12.4.2011 v Rytířském sále 
strakonického hradu. 
 
9. Pravidla pro přijímání a  vyřizování  petic 
Usnesení č. 0337/2011 (14/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
předložený návrh   Pravidel pro přijímání a vyřizování petic 
 
10. Projekt „Výstavba nových přístřešků autobusové zastávky v ul. Husova, Strakonice“– 
spolufinancování  projektu z prostředků města  
Usnesení č. 0338/2011 (14/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – GP 
Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek, na projekt „Výstavba nových přístřešků 
autobusové zastávky v ul. Husova, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu.  
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11. Mandátní smlouva na výkon zadavatelských služeb k projektu „Technologické centrum ORP 
Strakonice  a  rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“ 
Usnesení č. 0339/2011 (14/13) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností souvisejících s výběrovým řízením na 
dodavatele veřejné zakázky projektu „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb 
eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“, s firmou Veřejné zakázky, s.r.o., Na hutích 9, 
Praha 6. Cena díla je 100.000,- Kč bez DPH, 120.000,- Kč vč. DPH. 
Finanční částka ve výši 120.000,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky č. 
140/5169.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
12. Projekt „Výměna vnitřních dveří MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“ – spolufinancování projektu 
z prostředků města  
Usnesení č. 0340/2011 (14/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti 
do tří let věku, Opatření č. 2: Opravy budov, vybavení a úpravy tříd a dalších vnitřních i venkovních prostor 
mateřských škol na projekt „Výměna vnitřních dveří MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu. 
 
13. Projekt „Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice“- spolufinancování projektu 
z prostředků města  
Usnesení č. 0341/2011 (14/15) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje, Prioritní oblast – Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti 
do tří let věku, Opatření č. 1: Rekonstrukce budov v souvislosti s rozšířením stávajících kapacit mateřských 
škol, výstavba a rekonstrukce provozoven pro výchovu a vzdělávání pro děti do tří let věku na projekt 
„Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu. 
 
14. MěÚSS - prodloužení ubytování v Azylovém domě 
Usnesení č. 0342/2011 (14/16) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě paní Jitky Pánkové, pana Jana Bledého, pana Mariana Kandry 
na dobu určitou od 1.4. do 31.5.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na dobu určitou od 
1.4. do 31.5.2011 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence 
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15. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0343/2011 (14/17) 
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 
na období od 1. dubna 2011 – do 31. března 2012 – reprodukovaná hudba – Disco Hvězda, Mlýnská 
1081, 386 01 Strakonice, pořádá Libor Kuba, 386 01 Strakonice – pravidelně ve dnech pátek a sobota a o 
svátcích od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne.  
 
16. Projekt „Oprava glorietu v Rennerových sadech ve Strakonicích“ - spolufinancování projektu 
z prostředků města 
Usnesení č. 0344/2011 (14/18) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje Nemovité kulturní památky na projekt 
„Oprava glorietu v Rennerových sadech ve Strakonicích“. 
II. Souhlasí  
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu. 
 
17. Projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“ – 
spolufinancování projektu z prostředků města          
Usnesení č. 0345/2011 (14/19) 
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 ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu. 
  
18. Projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Ellerova, Strakonice“ – 
spolufinancování projektu z prostředků města         
Usnesení č. 0346/2011 (14/20) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – GP 
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích na projekt „Zřízení bezpečnostních 
prvků na místní komunikaci Ellerova, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města potřebných na 
spolufinancování při realizaci projektu. 
 
19. Projekt „Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice“ – 
spolufinancování projektu z prostředků města         
Usnesení č. 0347/2011 (14/21) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o grant z Grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – GP 
Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích na projekt „Zřízení bezpečnostních 
prvků na místní komunikaci Na Ohradě, 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 2011 na spolufinancování realizace projektu „Zřízení bezpečnostních 
prvků na místní komunikaci Na Ohradě, Strakonice“  
 
20. Realizace Společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Zdravého města    
Usnesení č. 0348/2011 (14/22) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
S realizací společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské. 
II. Schvaluje 
Dohodu o spolupráci při realizaci společného grantu mezi městem Strakonice a Komunitní nadací 
Blanicko – Otavskou a z ní vyplývající příspěvek města Strakonice na realizaci společného grantu 
v maximální výši 50 000 Kč. 
III. Pověřuje 
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem výše uvedené smlouvy. 
 
21. MAS LAG Strakonicko, o.s. – prodloužení termínu splatnosti 
Usnesení č. 0349/2011 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodloužením termínu splatnosti (do 31.10.2011) finanční výpomoci města v rámci projektu 
Spolupráce VENKOVSKÁ TRŽNICE. 
 
22. Poskytnutí finančního příspěvku:  
A/ VOŠ a  SPŠ Strakonice 
Usnesení č. 0350/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč na celosvětový studentský vzdělávací projekt 
„Formule 1 ve školách“. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR – reciproční fond. 
                            
B/ Gymnázium Strakonice 
Usnesení č. 0351/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na Mistrovství světa ISF Basketball 2011 Čína, 
které se koná ve dnech 22.42011 – 2.5.2011. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR – reciproční 
fond. 
                             
C/ASK Strakonice, o.s. 
Usnesení č. 0352/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na úhradu nákladů na dopravu na mezinárodní turnaj 
mladších žáků ve fotbale Cambonudum Cup v německém Kemptenu, který se koná ve dnech 10.6. – 13.6 
2011. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR – reciproční fond. 
      
D/ Suverénní řád Maltézských rytířů, České velkopřevorství, Praha 1 
Usnesení č. 0353/2011 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku ve výší 100.000,- Kč  na vypracování stavebního projektu  na 
pokračování oprav kostela sv. Prokopa (obnova krovu presbytáře a sakristie, obnova fasády presbytáře a 
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jižního křídla děkanství, oprava severního vstupního schodiště). Bude kryto  z vedlejší hospodářské 
činnosti. (RO č. 7) 
  
23. Rozpočtové  opatření  č.  7 
Usnesení č. 0354/2011 (14/23) 
Rada města po projednání 
I.  Doporučuje ZM  
schválit 
RO č.  7  ve výši  100 000,- Kč 
Finanční transfer Řádu Maltézkých rytířů, České velkopřevorství, na vypracování stavebního projektu pro 
další opravy kostela svatého Prokopa (obnova krovu presbytáře a sakristie, obnova fasády presbytáře a 
jižního křídla děkanství, oprava severního vstupního schodiště). Rozpočtové opatření bude kryto z výsledku 
hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti – hospodaření s byty, kde dojde k navýšení oproti schválenému 
rozpočtu. 
II.  Ukládá 
finančnímu odboru  RO č.  7  předložit ke schválení na nejbližším zasedání ZM. 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                
Ing. Pavel Vondrys                         Ing. Pavel Pavel                  
    starosta                  místostarosta 


