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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  17. jednání Rady města Strakonice 
konaného 30. března 2011 v kanceláři starosty 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Mgr. Cháberová, Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec 
Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Malotová – PR  
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 
 

 
 
Program: 
 
1. TS – bytové záležitosti 

            Usnesení č. 0384/2011 – 0387/2011 
2. Přidělení bytu v DPS  

        Usnesení č. 0388/2011 
3. Užití znaku města – DDM Strakonice 

        Usnesení č. 0389/2011 
4. MěÚSS – ubytování v AD 

        Usnesení č. 0390/2011 
5.  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. - registrace kombinované ochranné známky „DUDÁK“                 

        Usnesení č. 0391/2011 
6. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města 

       Usnesení č. 0392/2011 
7. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0393/2011 – 0424/2011 
8. Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
                             Usnesení č. 0425/2011 
9. Václavská pouť -  VŘ řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ  
                             Usnesení č. 0426/2011 
10. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 
                             Usnesení č. 0427/2011 
11. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
                             Usnesení č. 0428/2011 
12. DD Volyně – poskytnutí finančního příspěvku na MISS DD 2011 
                             Usnesení č. 0429/2011 
13. Zřízení Komise pro rozvoj města a jmenování jejích členů na volební období 2010 - 2014 

        Usnesení č. 0430/2011 
 
Zahájení:  
17. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:48 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. TS – bytové záležitosti 
 
1.Revokace usnesení RM č. 0175/2011(9/3)  – výpověď z nájmu bytu  
Usnesení č. 0384/2011 (17/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
revokovat usnesení RM č. 0175/2011(9/3), netrvat na výpovědi nájmu z bytu Volfové Květě , Strakonice 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.ponechat v platnosti původní smlouvu.  
 
2.Výpověď z nájmu bytu – nájem doba určitá  
Usnesení č. 0385/2011 (17/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Pavlíně Vydrové bytem Strakonice, č.b.007 o 
velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie v podkroví domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu (po uplynutí 3 
měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve Strakonicích.  
 
3.Výpověď z nájmu bytu – nájem doba určitá  
Usnesení č. 0386/2011 (17/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Pavle Tůmové bytem  
Strakonice, č.b.008 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, I. kategorie v podkroví domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu  
(po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích.  
 
4.Výpověď z nájmu bytu – nájem doba neurčitá  
Usnesení č. 0387/2011 (17/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
podat 3 měsíční výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu Zdeňce Černé bytem Strakonice, č.b. 002 o 
velikosti 3+1 s příslušenstvím, I. kategorie ve I. podlaží domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě potřeby po skončení nájmu k předmětnému bytu  
(po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty), podat žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu ve 
Strakonicích.  
 
2. Přidělení bytu v DPS  
Usnesení č. 0388/2011 (17/3) 
Rada města po projednání 
I. Ruší  
bod B), usnesení č. 0236/2011 ze dne 16.února 2011  
II. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 021 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice, paní  
Marii Čavojské, Strakonice 
III. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení 
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3. Užití znaku města – DDM Strakonice 
Usnesení č. 0389/2011 (17/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na internetových stránkách www.ddmstrakonice.cz v souvislosti 
s uveřejňováním informací o dopravním hřišti v areálu ZŠ Poděbradova. 
 
4. MěÚSS – ubytování v AD 
Usnesení č. 0390/2011 (17/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Richarda Jirana v období od 15.3.2011 do 31.5.2011 
s ubytováním v Azylovém domě paní Petry Tothové v období od 17.3.2011 do 30.6.2011 
s ubytováním v Azylovém domě paní Petry Kunové v období od 22.3.2011 do 30.6.2011 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 15.3.2011 do 31.5.2011 (p. Jiran), na dobu od 17.3.2011 do 30.6.2011 (pí Tothová), na dobu od 
22.3.2011 do 30.6.2011 
III. Pověřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
 
5.  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. - registrace kombinované ochranné známky „DUDÁK“                 
Usnesení č. 0391/2011  
I. Souhlasí 
s registrací nové kombinované ochranné známky „DUDÁK“ (dle předloženého návrhu)  
II. Souhlasí 
s užíváním výše uvedeného loga Měšťanským pivovarem Strakonice, a.s., Podskalská 324, 386 01 
Strakonice, IČO 260 68 273 do doby ukončení registračního procesu u Úřadu průmyslového vlastnictví, 
Praha. 
III. Pověřuje 
starostu  města podpisem mandátní smlouvy o registraci výše uvedeného loga s Advokátní patentovou a 
známkovou kanceláří Kudrlička a Sedlák, Husova 5, 370 01 České Budějovice. 
 
6. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města 
Usnesení č. 0392/2011  
I.  Bere na vědomí 
finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice  
II.  Schvaluje  
výsledek hospodaření příspěvkových organizací města a jeho rozdělení podle předloženého návrhu 
III.  Ukládá 
ZŠ Dukelské, Strakonice uhradit ztrátu za rok 2010, která činí 43 357,00,-Kč, částečně z rezervního fondu, a 
to ve výši jeho zůstatku k 31.12.2010 (tj. 30 790,86 Kč) a částečně ze zlepšeného výsledku hospodaření 
roku 2011 (tj. 12 566, 14). 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Smlouva o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene  a Smlouva o zřízení věcného břemene 
na akci: „ Cyklostezka v ulici Prácheňská, Strakonice – Přeložka telefonních kabelů“ 
Žadatel: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Zastoupena : Dušan Kubeš, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 0393/2011 (17/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přeložením telefonních kabelů v rámci stávajícího pozemku v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 
714/4 v k.ú. Strakonice, v souvislosti se stavbou „Cyklostezka v ulici Prácheňská, Strakonice“. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na akci: „Cyklostezka v ulici Prácheňská, 
Strakonice – Přeložka telefonních kabelů“  na pozemku v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 714/4 
v k.ú. Strakonice.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy  o zřízení věcného břemene na akci: „Cyklostezka v ulici Prácheňská, Strakonice – 
Přeložka telefonních kabelů“ na pozemku v majetku města Strakonice parc. č. dle KN 714/4 v k.ú. 
Strakonice. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
2) Ukončení nájemní smlouvy  
Usnesení č. 0394/2011 (17/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s ukončením nájemní smlouvy č.  2010-441 uzavřené dne 1.12.2010 mezi městem Strakonice a paní 
Blankou Buchvaldkovou, Strakonice (pronájem garážového stání), a sice dohodou ke dni 31.3.2011.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 
3) Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, Strakonice 
Usnesení č. 0395/2011 (17/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
přehled změnových listů podprojektu č.3 Kanalizace Dražejov v rámci realizace stavby: „Intenzifikace ČOV  
a doplnění kanalizace, Strakonice“ 
II. Souhlasí 
se změnovými listy č. 3/2010 - Úprava nivelety potrubí Š2 – Š5, č. 7/2010 - Připojení pomocí spadiště, č. 
8/2010 - Změna třídy těžitelnosti v trase budované kanalizace, č. 9/2010 - Napojení a osazení uličních 
vpustí, č. 16/2010 - Doměrkový změnový list, dle přílohy.  
III. Souhlasí 
na základě změnových listů č. 3/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010, 16/2010 s navýšením finančního plnění 
„Podprojektu č.3 kanalizace Dražejov“ v rámci stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace 
Strakonice“ o částku 150.123,32 Kč bez DPH. Celková cena Podprojektu č.3 činí 8.466.803,8 Kč bez DPH. 
IV. Souhlasí 
s následným zařazením změnových listů č. 3/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010, 16/2010 do dodatku č.1 
smlouvy o dílo předmětné stavby. 
V. Pověřuje 
starostu města k následnému uzavření dodatku č.1 dle výše uvedeného. 
 
4)  Odvod dešťových vod – komunikace Strakonice - Radošovice 
Usnesení č. 0396/2011 (17/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávky v souvislosti s realizací stavby: „Odvodnění dešťových vod komunikace 
Strakonice – Radošovice, a dále s uzavřením smlouvy o dílo, jakožto přímé zadání společnosti ZNAKON, 
a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, za celkovou cenu díla 610.704,84  Kč bez DPH. Termín dokončení 
06/2011. 
II. Pověřuje 
starostu města uzavřením smlouvy o dílo 
 
5) Uvolněná bytová jednotka č. 007, velikosti 1+1 v č.p. 1226, ul. Spojařů, Strakonice I 
Usnesení č. 0397/2011 (17/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s obsazením bytové jednotky č. 007, v domě č.p. 1226, ul. Spojařů přímým prodejem do osobního 
vlastnictví, kdy minimální cena za koupi bytu č. 007/1226, ul. Spojařů, Strakonice včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 650.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
1) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle PK 
539, PK 1081 a PK 695 vše v k.ú. Modlešovice v souvislosti se stavbou  „Modlešovice – Soukup, 
Sybera, Kadlec, kNN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0398/2011 (17/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. PK 539, PK 1081, PK 695 
vše v k.ú. Modlešovice  v souvislosti se stavbou  „Modlešovice – Soukup, Sybera, Kadlec, kNN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení 
do pozemků v majetku města Strakonice p.č. PK 539, PK 1081, PK 695 vše v k.ú. Modlešovice  
v souvislosti se stavbou  „Modlešovice – Soukup, Sybera, Kadlec, kNN“,dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemků v majetku 
města Strakonice p.č. PK 539, PK 1081, PK 695 vše v k.ú. Modlešovice  v souvislosti se stavbou  
„Modlešovice – Soukup, Sybera, Kadlec, kNN“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
2) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN a osazení kabelových skříní na pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. dle KN 628/101 v k.ú. Nové Strakonice v souvislosti se stavbou „Strakonice, 
Alfonze Šťastného – úprava NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0399/2011 (17/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN  a osazení kabelových skříní na pozemku v majetku města Strakonice 
p.č. KN 628/101 v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Alfonze Šťastného – úprava 
NN“.  
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení 
do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 628/101 v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  
„Strakonice, Alfonze Šťastného – úprava NN“,dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 628/101 v k.ú. Nové Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice, Alfonze 
Šťastného – úprava NN“.  
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
3) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 
1280/1 v k.ú. Strakonice v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Šmidingerova 125 - kabel NN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0400/2011 (17/2a) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1280/1 v k.ú. 
Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Šmidingerova 125 - kabel NN“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení 
do pozemku v majetku města Strakonice p.č. KN 1280/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  
„Strakonice – Šmidingerova 125 - kabel NN“,dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. KN 1280/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti se stavbou  „Strakonice – Šmidingerova 
125 - kabel NN“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
4) Žádost o povolení uložit kabelové vedení NN do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle PK 
1101/1 v k.ú. Modlešovice v souvislosti se stavbou  „Modlešovice,  p.Kouba, p.č. 944/3 - kabel NN“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0401/2011 (17/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kabelového vedení NN  do pozemku v majetku města Strakonice p.č. PK 1101/1 v k.ú. 
Modlešovice v souvislosti se stavbou  „Modlešovice,  p.Kouba, p.č. 944/3 - kabel NN“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením dohody o budoucí smlouvě ve věci zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení 
do pozemku v majetku města Strakonice p.č. PK 1101/1 v k.ú. Modlešovice v souvislosti se stavbou  
„Modlešovice,  p.Kouba, p.č. 944/3 - kabel NN“,dle sazebníku. 
III. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení energetického zařízení do pozemku v majetku 
města Strakonice p.č. PK 1101/1 v k.ú. Modlešovice v souvislosti se stavbou  „Modlešovice,  p.Kouba, p.č. 
944/3 - kabel NN“. 
IV. Pověřuje 
starostu podpisem předmětných  smluv. 
 
5) Veřejná zakázka malého rozsahu v souvislosti s výběrem dodavatele stavby: „Komunikace k.ú. 
Strakonice na poz. p.č. 1428/1“ 
Usnesení č. 0402/2011 (17/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení malého rozsahu na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek 
pro výběr dodavatele stavby: „Komunikace k.ú. Strakonice na poz. p.č. 1428/1“. Nejvýhodnější nabídka 
byla podána společností STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, Pražská 313, 397 38 
Písek, za celkovou cenu díla 348.956,08 Kč včetně DPH, termín plnění do 17.5.2011. 
II. Pověřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo. 

 
6) Dodatek č.1 k SOD v souvislosti s projektovou dokumentací stavby: „Bezbariérový průchod pod 
železniční tratí ve Strakonicích“ 
Usnesení č. 0403/2011 (17/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 se společností SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 v souvislosti 
s projektovou dokumentací stavby: „Bezbariérový průchod pod železniční tratí ve Strakonicích“. 



 7 

Předmětem dodatku č.1 je prodloužení termínu plnění díla. Termín pro vypracování projektu DSP včetně 
zajištění inženýrské činnosti se prodlužuje do 31.5.2011.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1. 
 
1)  Stavební úpravy kanalizace a odlehčovací komory 179, Strakonice 
Usnesení č. 0404/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
v souvislosti s přípravou realizace odkanalizování obce Řepice provozovatele vodohospodářského majetku 
– Technické služby Strakonice, s.r.o., zajištěním realizace stavby: „Stavební úpravy kanalizace a OK 179, 
Strakonice“. Stavba bude realizována s technickou a časovou návazností na realizaci stavby: „podprojekt č.5 
– sběrač E“ v rámci realizace stavby: „Intenzifikace ČOV  a doplnění kanalizace, Strakonice“. 
 
2) Pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 0405/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů o výměře 25 m2, konkrétně  2 místností  a 
chodby v přízemí administrativní budovy objektu Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích, na poz. p.č.st. 
800/2 v k.ú. Strakonice, obci a okrese Strakonice následující žadatelce za níže uvedených podmínek: 
-  Dana Maršíková, Palackého náměstí 100, Strakonice, pronájem prostorů za účelem využití 
k administrativním a skladovacím účelům již započaté živnostenské činnosti v sousedních prostorech, 
nájemné ve výši 6.000,- Kč/rok + DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Žádost pana Martina Hocha, Dražejov  Strakonice 
Usnesení č. 0406/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
dle navržených podmínek s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 09-022 ze dne 30.1.2009 uzavřené 
mezi městem Strakonice a p. Martinem Hochem, Dražejov, Strakonice,  jehož předmětem by bylo   
prodloužení doby nájmu  na dobu určitou  15 let.  
 
4) Anna Kallová, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze „Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví 
města Strakonice“ 
Usnesení č. 0407/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice schválených ZM dne 
15.10.2003 a 22.6.2005 a 25. 6. 2008 paní Anně Kallové,  Strakonice. 
 
5) Adam Samec,  Strakonice – žádost o podnájem bytu pro pana Bogdana Michala Palka 
Usnesení č. 0408/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v  souladu s ust. § 719 oz., s podnájmem b.j. č. 007 v domě č.p. 830, ul. Tržní nájemce pana Adama Samce 
pro pana Bogdana Michala Palka (+ 1 osoba)  na dobu od 15.4.2011 do 14.4.2012  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. 
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6) Michal Pokora, Strakonice I – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Usnesení č. 0409/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Michalu Pokorovi, Strakonice I, k b. j. o vel. 1+1, č. b. 015 ve 2. 
patře po paní Zdeňce Čechové. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
7) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem tzv. startovacího bytu, o nájem bytu do 50 m2, a 
nájem bytu nad 50 m2. 
Usnesení č. 0410/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
níže uvedený seznam uchazečů o nájem bytu  
a) Uchazeči převedeni z předchozího seznamu: 
 
Uchazeči o bytovou jednotku do 50 m2 

Petr Beneš, Strakonice, rozvedený+1dítě 
Blažena Tlapáková, Strakonice, vdova 
Ladislav Vuško, Strakonice, ženatý, + 2 děti 
Magdaléna Rybáková, Strakonice, svobodná + 1 dítě 
Ilona Hejrová, Vrábsko, Písek, svobodná + přítel 
Miloslava Janečková, Strakonice, rozvedená 
Milada Šafařová, Strakonice, vdaná 
 
Uchazeči o bytovou jednotku nad 50 m2 

Věra Bůbalová, Strakonice, vdaná 
Zdeněk Svoboda, Strakonice, svobodný + přítelkyně 
Simona Vlčková, Strakonice, svobodná+2děti 
Alena Brabencová, Strakonice, rozv. + 1 dítě 
Michaela Malinová, Strakonice, svob. +dítě 
Tran Thi Thuy Mo, Strakonice, vdaná+ 2 děti 
Milada Šafařová, Strakonice, vdaná 
Petra Hofmannová, Strakonice, rozv. + 2 děti 
 
Uchazeči o tzv. startovací bytovou jednotku 
Jana Chvostová, Čestice, svob. + 1 dítě 
 
b) Nově zařazení uchazeči: 
 
Uchazeči o bytovou jednotku nad 50 m2 

František Domorázek, Strakonice, svobodný+přítelkyně+1 dítě 
Naděžda Novotná, Katovice, rozv. + přítel 
 
8) Uvolněná b.j. 1+1, č.b.005 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0411/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 005, v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Blaženou Tlapákovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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9) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. 014 v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 0412/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 014, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s panem Jiřím Jandou,  Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
11) Uvolněná b.j. 1+1, č.b.003 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0413/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 003, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Máriou Svobodovou, Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
12) Uvolněná b.j. 1+1, č.b.013 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0414/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 013, v domě č.p. 206, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s  panem Jaroslavem Pohlodkou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. 009 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 0415/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 009, v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Věrou Potužníkovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové jednotky je stanoven 
náhradník p. Josef Šťastný, , Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
14) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. B22 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 0416/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (42,87 m2), č.b. B22, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice I s panem Benešem, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
15) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. B13 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 0417/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (40,88 m2), č.b. B13, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice I s paní Miloslavou Janečkovou, Strakonice, v případě odmítnutí bytové jednotky je stanovena 
náhradnice paní Ilona Hejrová, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
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16) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 005 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice 
Usnesení č. 0418/2011 (17/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (33,30 m2), č.b. 005, v domě č.p. 614, ul. Budovatelská,  
Strakonice I s paní Petrou Kunovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
17) Uvolněná bytová jednotka  1+1, č.b. 001, ul. A.B. Svojsíka 892, Strakonice I 
Usnesení č. 0419/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (53,68 m2), č.b. 001, v domě č.p. 892, ul. A.B.Svojsíka,  
Strakonice I se sl. Magdalenou Rybákovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
18) Uvolněná bezbariérová b.j. 2+0, č.b. 012 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 0420/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+0 (57,35 m2), č.b. 012, v 1. patře domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s Mgr. Karlem a Magdalénou Finkovými, bytem Nišovice za předpokladu, že budou splňovat 
podmínky nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podepsáním předmětné smlouvy.  
 
19) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 005 v domě č.p. 58 ul. U Sv. Markéty, Strakonice 
Usnesení č. 0421/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v č.p. 58 v ul. U Sv. Markéty ulici  o výměře 82,30 m2. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného bytu“ dle 
pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a ve Zpravodaji města 
Strakonice. 
 
20) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006 v domě č.p. 49 ul. Velké náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0422/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o uvolněné bytové jednotce nad 50 m2 v č.p. 49 v ul. Velké náměstí o výměře 78,40 m2. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit informaci o volné bytové jednotce formou „Nabídky volného bytu“ dle 
pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek nad 50 m2 na úřední desce a ve Zpravodaji města 
Strakonice. 
 
21) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Zhotovitel stavby - společnost EUROVIA CS, a.s., požádal město Strakonice o následující : 
Usnesení č. 0423/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2010 – 75 na realizaci stavby „Rekonstrukce Velkého 
náměstí, Strakonice“ uzavřené dne 18.3.2010 mezi městem Strakonice a společností EUROVIA CS, a.s., 
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Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující : 
- souhlas s rozšířením výrobců (dodavatelů) kameninového kanalizačního potrubí vedle výrobce 

(dodavatele) Keramo Steinzeug s.r.o o výrobce Hepworth Building Products Limited, T/A 
EuroCeramic, Hazlehead, Stocksbridge, Sheffield S30 5HG, Velká Britanie – výrobna: 
EuroCeramic B.V., Stationstraat 9, 9551 AW Belfeld, Holandsko,  za podmínky zachování 
technických parametrů dle zadávací dokumentace a dále za podmínky finanční úspory. 

- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: nový poklop do sklepa před č.p 217 - bufet Hradský (ZL 
27),  přemístění stožáru V.O. – 1 ks, přemístění základu- 2 ks (ZL 28), přípravné práce pro 
prezentaci brány (ZL 29), prodloužení úpravy z deskové dlažby u č.p. 152 + nové obruby 
křižovatka Hrnčířská (ZL 30),  kanalizace před č.p. 220 - bývalý bufet Koflík (ZL 31), změna 
kanalizační šachty č. 17 na spadišťovou monolitickou (ZL 34), kamenný sokl u zlatnictví č.p. 154 – 
doplnění původního (ZL 36), odvodnění vjezdu č.p. 206 liniovou vpustí (ZL 37), změna SO 300 
(01) kanalizace a SO 300 (01.1) kanalizační přípojky s ohledem na navazující projekt 
„Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. Etapa“ a s ohledem na stav jižní stoky stávající 
kanalizace - viz stanovisko provozovatele TS Strakonice s.r.o. (ZL 39), o částku 753.488,30 Kč bez 
DPH, tzn. o částku 904.185,96 Kč včetně DPH 20 %. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.  
 
22) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice 
Usnesení č. 0424/2011 (18/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 2010 – 75 na realizaci stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, 
Strakonice“ uzavřené dne 18.3.2010 mezi městem Strakonice a společností EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 
113 19 Praha 1, IČ: 45274924, jehož předmětem by byl soupis prací opomenutých pouze ve výkazu výměr  
(nikoliv ve výkresové části dokumentace) v části kanalizačního řadu SO 300.01 ve výši 903.054,60 Kč bez 
DPH, tj. 1.083.665,52 Kč včetně DPH 20 % 
 
8. Zápis z 2. jednání Komise pro sport 
Usnesení č. 0425/2011 (18/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání komise pro sport ze dne 17. 3. 2011. 
II. Revokuje  
usnesení číslo 226/2011 ze dne 9. 2. 2011 
XII.Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce SKI-klubu Strakonice na přípravu tratě při ÚKZ v obřím slalomu, slalomu v kombinaci 
v rámci Jihočeského kraje pro předžákovské a žákovské kategorie v Kubově Huti  
ve dnech 19.-20. 2. 2011.   
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územnímu sdružení Strakonice  
na uspořádání I. ročníku kuželkového turnaje pro seniory a osoby se zdravotním postižením v seniorském 
věku v Kuželně TJ Fezko Strakonice dne 5. 4. 2011. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ Otava Strakonice na uspořádání 22. ročníku veřejných závodů ve vodním slalomu na 
strakonickém Podskalí ve dnech 11.-12. 6. 2011. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice na uspořádání IV. ročníku pohárové soutěže 
mladých hasičů Otavský plamínek pod nákupním centrem Hvězda Strakonice dne 7. 5. 2011.  
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VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání 15. ročníku silničních cyklistických závodů 
– Velká cena Cyklo-Macner pro kategorie mládeže a dospělých ve Strakonicích dne  
14. 5. 2011. 
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce SK Cyklo-Macner Strakonice na uspořádání 20. ročníku cyklistických závodů horských 
kol – Velká cena Cyklo-Macner pro kategorie mládeže a dospělých ve Strakonicích dne  
19. 6. 2011.   
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu orientačního běhu na uspořádání třetího závodu jihočeské 
oblasti v orientačním běhu mládeže a dospělých v Poříčí dne 29. 5. 2011. 
IX. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Dražejov na tenisové turnaje ve čtyřhrách na tenisovém kurtu TJ Dražejov ve 
dnech 24. 4., 7. 5., 28. 5. a 11. 6. 2011.   
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.500,- Kč finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ Dražejov na uspořádání Sportovního dne pro všechny ve Sportovním areálu  
Na Virtě dne 18. 6. 2011. 
XI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce SK Judo 1990 Strakonice na uspořádání Velké ceny města Strakonice v judu 
v kategoriích mláďat, mladších a starších žáků a žákyň v Sokolovně Strakonice dne 11. 6. 2011. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných sportovních 
úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města HC Strakonice, o. s., na zajištění účasti při 
mezinárodním turnaji v ledním hokeji ročníků 1999-1998 v Ženevě ve dnech 31. 3.- 
4. 4. 2011.  
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce SK Basketbal Strakonice na ceny při Velikonočním turnaji dorostu – U 18  
ve Sportovní hale STARZ Strakonice ve dnech 23.-24. 4. 2011. 
XIV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku SK Basketbal Strakonice na utkání hvězd Jihočeského basketbalu 2011  
ve Sportovní hale STARZ Strakonice dne 28. 5. 2011. 
XV. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na soubor turnajů v házené pro mládež 
v Házenkářské hale Strakonice ve dnech 21. 4., 12. 5., 4. 6. a 18. 6. 2011. 
XVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na uspořádání plaveckých závodů O 
zlatý fez na Plaveckém stadionu Strakonice dne 5. 6. 2011.  
XVII. Souhlasí 
s poskytnutím ve výši 1.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní a volnočasové akce OFS 
Strakonice na ceny při II. ročníku Dnu fotbalu na fotbalovém hřišti Na Sídlišti Strakonice dne 18. 5. 2011.  
XVIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku OFS Strakonice na přípravný kemp pro okresní výbory dvanácti a třinácti-letých 
hráčů fotbalu ve Strakonicích ve dnech 18.-19. 6. 2011.  
XIX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Martinu Chylíkovi na ceny při 7. ročníku fotbalového turnaje přípravek r. 2000  
a mladší ve Strakonicích dne 18. 6. 2011. 
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XX. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Fokusu Písek, o. s., pobočce Strakonice na uspořádání dvouhodinového kurzu zumby 
pro strakonické klienty Fokusu dne 24. 5. 2011.   
XXI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ Sokol Strakonice na ceny při krajském bodovacím turnaji staršího žactva  
ve stolním tenise v Sokolovně Strakonice dne 1. 5. 2011. 
XXII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Strakonice na zajištění účasti při Mistrovství Evropy veteránů  
ve stolním tenise v Liberci ve dnech 20.-25. 6. 2011.  
XXIII. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Fezko Strakonice – oddílu kuželek na uspořádání 8. ročníku Jarního turnaje 
jednotlivců družstev mužů a žen v kuželně TJ Fezko Strakonice ve dnech 26. 4.-10. 5. 2011.  
XXIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ Sokol Strakonice na zajištění župního přeboru v gymnastice a šplhu v Písku dne 9. 4. 
2011.  
XXV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce TJ ČZ Pospol Strakonice – oddílu nohejbalu na ceny při turnaji trojic mužů  
a dorostu v nohejbale v Habeši dne 11. 6. 2011. 
XXVI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 4.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce Jihočeskému klubu českých turistů, obvodu Strakonice na činnost značkařského obvodu 
Strakonice v roce 2011.  
XXVII. Upravuje 
usnesení 226/2011 ze dne 9. 2. 2011  
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6.000,- Kč (na každý uvedený turnaj 1.000,- Kč) z finančních prostředků 
na jednorázové sportovní a volnočasové akce TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na soubor turnajů pro 
mládež v Házenkářské hale Strakonice ve dnech 6. 2., 19. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 19. 3. 2011.  
X. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce SK Basketbal Strakonice na ceny při náborové basketbalové akci – Koš umí dát každý 
ve Sportovní hale Strakonice nebo v Hale TJ ČZ Strakonice dne 10. 4. 2011.  
usnesení číslo 4466/2010 ze dne 16. 6. 2010  
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč z finančních prostředků na ocenění mimořádných sporto-vních 
úspěchů kolektivů a jednotlivců a na reprezentaci města TJ Fezko Strakonice – oddílu plaveckých sportů na 
pokrytí nákladů při Czech Open na Plaveckém stadionu Strakonice ve dnech  
30. 7.-1. 8. 2010.  
usnesení 4757/2010 ze dne 22. 9. 2010  
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce HC Strakonice, o. s., na uspořádání II. ročníku vánočního maškarního bálu na ledě na 
Zimním stadionu ve Strakonicích dne 27. 12. 2010.    
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3.500,- Kč z finančních prostředků na jednorázové sportovní  
a volnočasové akce HC Strakonice, o. s., - kroužku krasobruslení na uspořádání závodů v krasobru- slení na 
Zimním stadionu ve Strakonicích dne 28. 12. 2010. 
XXVIII. Ukládá 
finančnímu odboru při schvalování rozdělení části výtěžku z provozu VHP za rok 2010 částku ve výši 
50.000,- Kč přidělit na organizaci 214 – příspěvky na sport. 
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XXIX. Souhlasí 
s užitím znaku města v publikaci Ohlédnutí za sportem 2010 Strakonice. 
 
9. Václavská pouť -  VŘ řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ  
Usnesení č. 0426/2011 (18/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z výběrového řízení na pronájem pozemků za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské 
poutě 
II. Souhlasí 
s pronájmem pozemků – část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 11 700 m² a pozemku parc.č. 100/1 o výměře 
6 624 m² vše v k.ú. Strakonice za účelem umístění atrakcí LTZ v době konání Václavské poutě  p. Třískovi 
Josefovi, bytem Volyňská 79/III, 386 01 Strakonice za cenu 750 000,- Kč 
III. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné nájemní smlouvy 
 
10. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 
Usnesení č. 0427/2011 (18/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením objednávkového školního autobusu pro ranní a odpolední přepravu žáků  do ZŠ Povážská a zpět 
na období od 1. 9. 2011 do 29. 6. 2012 ve dnech školního vyučování, autobus je určen pouze pro potřeby 
školy, spoj není zveřejněn v jízdních řádech a žáci nehradí jízdné. Sazba za přepravu činí  34,50 Kč/1 km + 
20% DPH, tj. 41,40 Kč včetně DPH/1 km, fakturace jednou za měsíc. Bude hrazeno z rozpočtu na městskou 
hromadnou dopravu. 
 
11. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
Usnesení č. 0428/2011  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte pí Heleně Šestákové 
v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
 
12. DD Volyně – poskytnutí finančního příspěvku na MISS DD 2011  
Usnesení č. 0429/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4. 920,- Kč včetně DPH na pronájem sálu v MěDK na akci 
MISS DD 2011, která se bude konat 9. dubna 2011 od 13:00. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR 
– kapitoly 217 – příspěvky na kulturní akce. 
 
13. Zřízení Komise pro rozvoj města a jmenování jejích členů na volební období 2010 - 2014 
Usnesení č. 0430/2011  
Rada města po projednání 
I. Zřizuje 
komisi rady města - Komise pro rozvoj města  
II. Jmenuje 
předsedu a členy komise takto: 
Komise pro rozvoj města – předseda: Ing. Aleš Seitz, členové: Mgr. Jitka Vápeníková, Ing. Ludvík 
Němejc, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Jiří Treybal, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Václav Býček, Mgr. Josef Mráz, 
Ing. Milada Brejchová, Mgr. Michal Novotný, Ing. Josef Zámečník  
 
Ing. Pavel Vondrys                                       Ing. Pavel Pavel                 
      starosta                místostarosta  
  


