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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  16. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23. března 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM 

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

Omluveni:  Mgr. Samec 
 

Program: 
 
1. TS – bytové záležitosti 

            Usnesení č. 0359/2011 – 0360/2011 
2. Záštita starosty města 

        Usnesení č. 0361/2011  
3. Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy na území města Strakonice za rok 2010 

        Usnesení č. 0362/2011  
4. Dodatek č. 8 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území města 
Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a. s. Strakonice 

        Usnesení č. 0363/2011  
5. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0364/2011 – 0377/2011 
6. Plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2010 

        Usnesení č. 0378/2011  
7. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení dítěte k předškolnímu  
vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve  
Strakonicích. 

       Usnesení č. 0379/2011  
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
                             Usnesení č. 0380/2011 
9. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis ze 14. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   
                            Usnesení č. 0381/2011 
10. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
                            Usnesení č. 0382/2011 
11. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
                             Usnesení č. 0383/2011 
 
Zahájení:  
16. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:40 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 
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1. TS – bytové záležitosti 
 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá (Chudobová Pavlína) 
Usnesení č. 0359/2011 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
V případě, že nájemce do 31.3.2011 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Pavlíně Chudobové, Strakonice, č.b. 1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím, I. kategorie 
v přízemí domu.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 
nevyklizení bytu tj. do 31.3. 2011, učinit potřebná opatření k podání návrhu  
na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá ( Strnad Martin) 
Usnesení č. 0360/2011 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
V případě, že nájemce do 31.3.2011 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní smlouvu na byt – 
nájem doba určitá Martinovi Strnadovi, Strakonice,  
č.b. 03 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie v I. podlaží domu.        
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o. v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní smlouvy nebo 
nevyklizení bytu tj. do 31.3. 2011, učinit potřebná opatření k podání návrhu  
na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Záštita starosty města 
Usnesení č. 0361/2011 (15/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí Noc kostelů  2011, kterou ve Strakonicích pořádá 
Římskokatolická farnost Strakonice, Zámek 1, dne 27. května 2011 v kostele sv. Markéty a sv. Prokopa.  
II. Souhlasí  
s udělením Záštity starosty města Strakonice nad akcí Krajské kolo soutěže v atletickém čtyřboji žáků ZŠ 
praktických a ZŠ speciálních, kterou ve pořádá ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430, Strakonice, dne 25. 
května 2011.  
 
3. Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy na území města Strakonice za rok 2010 
Usnesení č. 0362/2011 (15/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
ztrátový provoz MHD Strakonice, a to ztrátu ve výši 22 151,- Kč 
II. Souhlasí 

a. s úhradou ztráty ve výši 22 151,- Kč 
b. s doplatkem minimálního provozního zisku ve výši 2% skutečných provozních nákladů,  tj. 118 

899,- Kč 
 
 
4. Dodatek č. 8 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území města 
Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a. s. Strakonice 
Usnesení č. 0363/2011 (15/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na území 
města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a. s. Strakonice 
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II. Schvaluje 
cenu přepravního výkonu pro rok 2011 ve výši 33,61 Kč/km  
III. Bere na vědomí 
předpokládanou ztrátu pro rok 2011 ve výši 4 365 075,- Kč za předpokladu ujetí 181 500 km pro potřeby 
města Strakonice 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 8 ke smlouvě 
 
5. Majetkové záležitosti 
 
1) Protipovodňová ochrana města Strakonice 
Usnesení č. 0364/2011 (16/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci týkající se výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. 
II. Jmenuje 
Ing. Vondryse jakožto člena komise a Ing. Pavla a PhDr. Říhovou jakožto náhradníky pro hodnocení 
nabídek pro výběr zhotovitele stavby: „Protipovodňová ochrana města Strakonice“. Investorem stavby: 
Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 8/106, Praha 5.  
 
2) Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského , č.p. 505  Strakonice  
Usnesení č. 0365/2011 (16/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla   
zadat podlimitní veřejnou zakázku na realizaci stavby: „Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského , 
č.p. 505  Strakonice “ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. a použít kriterium 
pro hodnocení  nabídek pouze nabídkovou  cenu . 
II. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele stavby „Rekonstrukce a modernizace  ZŠ Čelakovského , č.p. 
505  Strakonice “ ve zjednodušeném podlimitním řízení, těmto dodavatelům: 

1. Salvete s.r.o., Písecká 506,  Strakonice  
2. VKS stavební s.r.o.,  Na Dubovci  140 , Strakonice   
3. Jihospol , Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. Písecká 893,  Strakonice  
4. Protom Strakonice s.r.o. Písecká 290  Strakonice  
5. H a T , s.r.o., Komenského 373 , Strakonice 
6. Prima a.s., Raisova 1004 , Strakonice 
7. Strabag a.s., Pražská 313, Písek 

včetně zveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů. 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení : 

1. člen  PhDr . Ivana Říhová 
2. člen  Ing. Jana Narovcová 
3. člen Ing. Oldřich Švehla 
4.   člen Michal Bezpalec 
5.   člen Jaroslav Houska 

náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek : 
1. náhradník Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník Ing. Jaromír Zeman 
3. náhradník Ing. Lukáš Srb 
4. náhradník Ing. Jan Blahout 
5. náhradník Ing. Věra Samková 

Dále bude přizván zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. 
IV. Ukládá 
vedoucímu odboru majetkového zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
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3) Žádost o souhlas k účasti v soutěžní přehlídce KÁMEN V ARCHITEKTU ŘE 
Usnesení č. 0366/2011 (16/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přihlášením stavby „Úprava pozemků a vstupního prostoru – kruhová křižovatka, hřbitov u kostela sv. 
Václava, Strakonice“ do soutěžní přehlídky realizovaných staveb s užitím přírodního kamene KÁMEN 
V ARCHITEKTUŘE. Soutěž vyhlašuje Obec architektů, o.s. se spoluúčastí Svazu kameníků ČR a Nadací 
pro rozvoj architektury a stavitelství. Soutěž je součástí projektu „Celostátní konference Kámen 
v architektuře a mezinárodní konference Green City – Home City,Kámen, workshopu, výstav“.  
II. Souhlasí 
s vystavováním prezentačního panelu a s publikací údajů a fotografií stavby v rámci propagace přehlídky a 
jejich výsledků. 
 
1) Výběrové řízení na odkup dřevní hmoty z lesů města Strakonice 
Usnesení č. 0367/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
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 CHANA – DW s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený 
Kostelec, za cenu 194.662,- Kč bez DPH.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) ČESKÝ  SVAZ  CHOVATEL Ů, základní organizace, Podsrpenská 339, Strakonice – žádost o 
výpůjčku pozemku p.č. 1120/8 v k.ú. Strakonice, části pozemku p.č. 79/3, pozemků p.č. 79/4 a p.č. 79/5 
vše v k.ú. Přední Ptákovice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0368/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 1120/8 o výměře 82 m2 v k.ú. Strakonice, části pozemku 
p.č. 79/3 o výměře cca 430 m2, pozemků p.č. 79/4 o výměře 472 m2 a p.č. 79/5 o výměře 131 m2, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice, obec Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na pozemek p.č. 1120/8 o výměře 82 m2 v k.ú. Strakonice, část pozemku 
p.č. 79/3 o výměře cca 430 m2, pozemky p.č. 79/4 o výměře 472 m2 a p.č. 79/5 o výměře 131 m2, vše v k.ú. 
Přední Ptákovice, obec Strakonice, s Českým svazem chovatelů, základní organizace, Podsrpenská 339, 
Strakonice, za účelem pořádání výstav a pravidelných nedělních trhů, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 
jeden rok, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru na výpůjčku nepřihlásí jiný zájemce.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
3) Ukončení nájemní smlouvy dohodou – lokalita areálu chovatelů 
Usnesení č. 0369/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy uzavřené s panem Frkem, Stavbařů 208, Strakonice, ze dne 1.6.2000, týkající 
se pronájmu části pozemku p.č. 1120/8 v k.ú. Strakonice a pozemku p.č. 79/3 v k.ú. Přední Ptákovice 
dohodou, a to ke dni uzavření smlouvy o výpůjčce  na předmětné pozemky s Českým svazem chovatelů, 
základní organizace Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
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4) Kanalizační sběrač Za Rájem, Strakonice II. etapa_- I. část 
Usnesení č. 0370/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
záznam o posouzení a hodnocení výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele stavby: 
„Kanalizační sběrač Za Rájem, Strakonice II. etapa - I. část“. 
II. Souhlasí 
s vyhodnocením výzvy o veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby: „Kanalizační sběrač Za 
Rájem, Strakonice II. etapa - I. část“. Vybraný uchazeč společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o., Pražská 
tř. 495, 370 04 České Budějovice, celková cena díla 1.197.628,57 Kč včetně DPH. Termín plnění do 
30.6.2011. 
II. Pověřuje 
starostu města k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
 
5) Žádost o povolení umístění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku 
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 749/1 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „3G 
BH1 J ST STNAO OK“.  
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,  
140 22 Praha 4, Michle 
V zastoupení: Libor Křepelka, Projektové služby, Tomkova 2099, 390 01 Tábor  
Usnesení č. 0371/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uložením podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 749/1 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  „3G BH1 J ST STNAO OK“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 749/1 v k.ú. Nové Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „3G BH1 J ST STNAO OK“, dle sazebníku.      
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 749/1 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou  
„3G BH1 J ST STNAO OK“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných smluv. 
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  města Strakonice 
p.č. dle KN 1287 v k.ú. Strakonice  v souvislosti a s realizací stavby: „Odvodnění zpevněné plochy na 
pozemku p.č. dle KN 600/1“. 
Žadatel: Jiří Klas, 386 01 Strakonice.   
Usnesení č. 0372/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1287 v k.ú. Strakonice 
v souvislosti  s realizací stavby: „Odvodnění zpevněné plochy na pozemku p.č. dle KN 600/1“,dle 
sazebníku.          
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
HLASOVÁNO: pro 5 – schváleno 

  
7) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu 
„7707-193/001/2009-ST Strakonice, TV převaděč Kuřidlo, kab. NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek 
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Usnesení č. 0373/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1  ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „7707-193/001/2009-ST 
Strakonice, TV převaděč Kuřidlo, kab. NN“,  jehož předmětem bude připočtení DPH k platbě za zřízení 
věcného břemene a doplnění fakturační adresy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
8) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu 
„5000-416/001/2007-ST Strakonice BILLA – nová TS, VN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 0374/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1  ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „5000-416/001/2007-ST 
Strakonice BILLA – nová TS, VN“,  jehož předmětem bude připočtení DPH k platbě za zřízení věcného 
břemene a doplnění fakturační adresy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
9) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu 
„5006-363/001/2009-ST Strakonice, Katovická rozšíření sítě NN pro OC“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 0375/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1  ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „5006-363/001/2009-ST 
Strakonice, Katovická rozšíření sítě NN pro OC“,  jehož předmětem bude připočtení DPH k platbě za 
zřízení věcného břemene a doplnění fakturační adresy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
10) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu 
„5005-246/003/2008-ST Strakonice V Ráji, zasmyčkování kabelu“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek 
Usnesení č. 0376/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1  ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „5005-246/003/2008-ST 
Strakonice V Ráji, zasmyčkování kabelu“,  jehož předmětem bude připočtení DPH k platbě za zřízení 
věcného břemene a doplnění fakturační adresy. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
11) Otevřené podlimitní řízení v souvislosti s výběrem dodavatele stavby „Zateplení a výměna oken 
ZŠ Poděbradova, Strakonice“ 
Usnesení č. 0377/2011 (16/2a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným podlimitním řízením na dodavatele stavby: „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova, Strakonice“ s vyřazením nabídky nesplňující zákonné požadavky a požadavky zadavatele, 
jedná se o uchazeče: 
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha  5 – IČO 60838744, DIČO CZ 60838744 - Odštěpný závod 
České Budějovice, Vrbenská 31, Oblast  Jih , PJ Písek, Pražská 313,  397 01 Písek 
 
6. Plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2010 
Usnesení č. 0378/2011 (16/6) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období III. a IV. čtvrtletí 2010 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce 459 splněných usnesení 
III. Revokuje  
usn. č. 31/2006, 2747/2009, 2748/2009, 3552/2009, 3937/2010, 4177/2010, 4178/2010, 4179/2010, 
4283/2010, 4515/2010, 4601/2010, 4602/2010, 4645/2010, 4734/2010, 4822/2010, 4825/2010, 4827/2010, 
4841/2010, 4874/2010, 4876/2010,  
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 3528/2009, 4755/2010, 4580/2010, 4717/2010, 4829/2010, 4836/2010, 4864/2010 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 155 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
7. Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách a Smlouva o zařazení dítěte 
k předškolnímu vzdě lávání (poslední rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) 
v mateřské škole ve Strakonicích. 
Usnesení č. 0379/2011 (16/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách mezi městem Strakonice a obcí 
Hlupín. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné 
školní docházky – předškolák) v mateřské škole ve Strakonicích mezi městem Strakonice a obcí Hlupín. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem smluv v předloženém znění. 
 
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0380/2011 (16/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou usnesení č. 343/2011 ze dne 9. 3. 2011 s tím, že hodina pro poskytnutí 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 v Disco Hvězda, Mlýnská 1081, se posouvá z 03:00 
hodin na 05:00 hodin. 
II. 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 
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a) od 25. 3. 2011 do 24. 3. 2012 – reprodukovaná hudba – Music club Inferno – Spojařů 1254, 386 01 
Strakonice, pořádá M-Hai Plus s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice – pravidelně ve dnech 
pátek a sobota od 22:00 hodin do 05:00 následujícího dne.  
b) od 25. 3. 2011 do 24. 3. 2012 – reprodukovaná hudba – Bar Žlutá opice – Lidická 166, 386 01 
Strakonice, pořádá B.A.R. s.r.o., Lidická 166, 386 01 Strakonice – pravidelně ve dnech středa, pátek a 
sobota od 22:00 hodin do 05:00 následujícího dne. 
c) od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2012 – reprodukovaná hudba – Diskotéka OD Hvězda – Mlýnská 1081, 386 01 
Strakonice, pořádá Michal Tyrpekl, 386 01 Strakonice – pravidelně ve dnech středa, pátek a sobota a 
mimořádně (svátky, prázdniny, apod.) od 22:00 hodin do 05:00 následujícího dne. 
 
9. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis ze 14. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   
Usnesení č. 0381/2011 (16/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
zápis ze 14. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 15. března 2011  
II. Schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Strakonice 
III. Souhlasí 
s dílčí úpravou Základního dokumentu IPRM Strakonice související se zanesením povinnosti podepisovat 
„Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti“ všem osobám podílejících se na administraci projektů IPRM 
Strakonice  
 
10. Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Strakonice 
Usnesení č. 0382/2011 (16/11) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2010/2011 ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných 
městem Strakonice dle předloženého návrhu, který je samostatnou přílohou usnesení RM uloženou na 
odboru školství a CR. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 
11. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
Usnesení č. 0383/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte pí Pavle Ptáčkové 
v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku matce dítěte pí Pavle Ptáčkové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Pavel Pavel                     PhDr. Ivana Říhová 
   místostarosta            místostarostka 
         


