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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  24. jednání Rady města Strakonice 

konaného 1. června 2011 v kanceláři starosty 
 

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

Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Mgr. Samec, Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Ing. Joza 
Ing. Tůma – tajemník 
Eva Mácková – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR 

 
Omluven:  Ing. Vondrys – starosta 
    
 Program: 
 
1. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Povážská Strakonice 

        Usnesení č. 0598/2011 
2. Přidělení bytu v DPS 

        Usnesení č. 0599/2011 
3. Návrh změn jednacího řádu zastupitelstva města  Strakonice 

        Usnesení č. 0600/2011 
4. Převzetí majetku nepatrné hodnoty po panu Vladimíru Čihalíkovi 

        Usnesení č. 0601/2011 
5. Užití znaku města – Občanské sdružení Prevent 

        Usnesení č. 0602/2011 
6. TS:  
A/Zateplení pláště domu, výměna stávajících oken za plastová, vyzdívky okolo oken, výměna vchodových 
dveří v  domě Společenství vlastníků bytových jednotek  s bytovými jednotkami ve vlastnictví města 
Strakonice 

        Usnesení č. 0603/2011 
B/Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2011 

        Usnesení č. 0604/2011 
C/Bytové záležitosti 

        Usnesení č. 0605/2011 
7. Schválení nových názvů ulic v lokalitě Za Stínadly, Strakonice 
                             Usnesení č. 0606/2011 
8. Smlouva o poskytnutí příspěvku  na projekt "Netradiční prohlídka Strakonického hradu" 
                             Usnesení č. 0607/2011  
9. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice 
                             Usnesení č. 0608/2011                      
10. Rozpočtová   opatření   č.  23  –  28           
                           Usnesení č. 0609/2011  
11. Majetkové záležitosti 

                     Usnesení č. 0610/2011 -  č. 0624/2011 
12. Poskytnutí venkovních  prostor strakonického hradu – Běh městem Strakonice 
                             Usnesení č. 0625/2011 
13. Jmenování člena výběrové komise na funkci pověřeného zástupce ředitele Muzea středního Pootaví 
                             Usnesení č. 0626/2011 
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Zahájení:  
24. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:30 v kanceláři starosty.  
S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Povážská Strakonice 
Usnesení č. 0598/2011 (24/1) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny. 
 
2. Přidělení bytu v DPS 
Usnesení č. 0599/2011 (24/2) 
I. Souhlasí  
s přidělením bytu o velikosti 1+0, číslo 013 v Domě s pečovatelskou službou, Jezerní 1281, Strakonice, paní  
Janě Švejcarové, Strakonice. 
II. Ukládá  
sociálnímu a majetkovému odboru provést schválené usnesení. 
 
3. Návrh změn jednacího řádu zastupitelstva města  Strakonice 
Usnesení č. 0600/2011 (24/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o právním rozboru jednacího řádu zastupitelstva města Strakonice  provedenou odborem dozoru a 
kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  ze dne 9.5.2011 
II. Doporu čuje ZM 
schválit jednací řád zastupitelstva města Strakonice  v předloženém znění  
 
4. Převzetí majetku nepatrné hodnoty po panu Vladimíru Čihalíkovi 
Usnesení č. 0601/2011 (24/4) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 3145/2009 
II. Souhlasí  
s převzetím tohoto majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli panu Vladimírovi Čihalíkovi  
- peněžní hotovost ve výši 1 402,- Kč uloženou v Domově pro Seniory Stachy – Kůsov, zůstatek na 

vkladní knížce vedené u Československé obchodní banky, a.s., ve výši 1520,78 Kč 
- bezcenné movité věci uložené v Domově pro seniory Stachy – Kůsov, tj. souprava PC Samsung 

s tiskárnu /včetně sady DVD, vypalovačky, reproduktorů a sluchátek/, varná konvice, mikrosystém 
Platinum, mobilní telefon zn. Sony, video Orava, přehrávač International a hodinky zn. Volce Craft. 

III. Ukládá 
Sociálnímu odboru  zajistit potřebné kroky k převzetí uvedeného majetku nepatrné hodnoty. Město 
Strakonice nepřebírá jiné závazky. 
 
5. Užití znaku města – Občanské sdružení Prevent 
Usnesení č. 0602/2011 (24/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města Strakonice na internetových stránkách www.os-prevent.cz. 
 
6. TS: 
A/ Zateplení pláště domu, výměna stávajících oken za plastová, vyzdívky okolo oken, výměna 
vchodových dveří v  domě Společenství vlastníků bytových jednotek  s bytovými jednotkami ve 
vlastnictví města Strakonice 
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Usnesení č. 0603/2011 (24/6) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí 
se zateplením pláště domu, výměnou stávajících oken za plastová, vyzdívkami okolo oken, výměnou 
vchodových dveří v domě Společenství pro dům čp.74, ul. Bezděkovská, Strakonice se čtyřmi bytovými 
jednotkami ve vlastnictví města Strakonice.  
II.Souhlasí 
s čerpáním úvěru Společenství pro dům čp.74, ul. Bezděkovská, Strakonice , který se bude splácet 
navýšením příspěvku do fondu oprav. Částka na tyto stavební úpravy domu za  4 bytové jednotky v majetku 
města Strakonice bude v předpokládané výši do 638.000 Kč, včetně DPH. 
III.Souhlasí 
s navýšením příspěvku do fondu oprav Společenství pro dům čp. 74, ul. Bezděkovská, Strakonice  na částku 
36,- Kč za 1 m² plochy bytové jednotky z důvodů čerpání úvěru Společenství. 
 
B/Aktualizace plánu oprav a údržby bytového fondu na rok 2011. 
Usnesení č. 0604/2011 (24/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací náhradní akce a s jejím dodatečným zařazením do plánu oprav a údržby bytového fondu roku 
2011: výměna záložních akumulátorů zdroje pohonu výtahu v domě čp.1283, ul.Rybniční, Strakonice. 
Maximální částka na výměnu výše uvedených zdrojů  bude činit do 65.000 Kč, včetně DPH. Tato částka 
bude hrazena z rozpočtu na údržbu a opravy bytového fondu. 
 
C/Bytové záležitosti 
1.Neprodloužení nájemní smlouvy na byt – nájem doba určitá ( Havránková Iveta) 
Usnesení č. 0605/2011 (24/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu na byt – nájem doba určitá Ivetě Havránkové, bytem Leknínová 1391/I, 
Strakonice č.b. 27 o velikosti 1+0 s příslušenstvím, I. kategorie, ve 3. patře domu. 
II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nevyklizení bytu tj. do 14.6.2010, učinit potřebná opatření 
k podání návrhu na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
7. Schválení nových názvů ulic v lokalit ě Za Stínadly, Strakonice 
Usnesení č. 0606/2011 (24/10) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
výsledky ankety občanů o pojmenování 6 nových ulic v lokalitě Za Stínadly Strakonice a doporučení 
kulturní komise k pojmenování nových ulic. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s pojmenováním 6 nových ulic následovně (dle grafické přélohy): 
č. 1 – Liliová    
č. 2 – Sasanková   
č. 3 –Zvonková  
č. 4 – Pomněnková 
č. 5 – Kosatcová 
č. 6 – Kopretinová 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh pojmenování nových ulic na projednání v Zastupitelstvu města Strakonice. 
 
8. Smlouva o poskytnutí příspěvku  na projekt "Netradi ční prohlídka Strakonického hradu" 
Usnesení č. 0607/2011 (24/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci Jihočeského krajského programu podpory kultury 
v roce 2011 na projekt „Netradiční prohlídka Strakonického hradu“, mezi městem Strakonice, Velké 
náměstí 2, Strakonice a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Výše příspěvku 
činí 20.000,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
9. Finanční příspěvek – ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice 
Usnesení č. 0608/2011 (24/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.500,- Kč ZŠ F. L. Čelakovského na úhradu nákladů spojených  
s dopravou žáků 4. a 5. tříd ZŠ na republikové finále ve vybíjené v Pecce u Nové Paky ve dnech  
7. a 8. 6. 2011. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu, z organizace 214 – 
příspěvky na jednorázové sportovní a volnočasové akce.  
 
10. Rozpočtová   opatření   č.  23  –  28         
Usnesení č. 0609/2011 (24/13) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje  
RO  č. 23  ve výši  100 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ J. z Poděbrad – zateplení“, kde dojde k úspoře finančních 
prostředků oproti plánovaným výdajům na zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ U 
Parku na zakoupení nutného vybavení nově vzniklé třídy. 
RO  č. 24  ve výši  100 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ Povážská – výstavba nové budovy“ na zvýšení příspěvku 
příspěvkové organizaci ZŠ Povážská na zakoupení vybavení multifunkčního sálu (hudebny) v budově ZŠ 
Povážská. 
II.  Doporučuje ZM 
schválit 
RO  č. 25  ve výši  12 000 000 Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ J. z Poděbrad – zateplení“, kde dojde k úspoře finančních 
prostředků oproti plánovaným výdajům na akci „Rekonstrukce a modernizace ZŠ F.L.Čelakovského“. 
Celkové výdaje na akci činí 15 800 000,- Kč, z toho v letošním roce 
12 000 000,- Kč, v roce 2012 3 800 000,- Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z ROP ve výši cca 14 000 
000,- Kč po ukončení a vyhodnocení akce. 
V rámci akce dojde zejména k rekonstrukci střechy, rekonstrukci elektroinstalace, odvlhčení obvodového 
zdiva, přístavbě výtahu, sadovým úpravám, výstavbě dětského hřiště. 
RO  č. 26  ve výši  600 000 Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Otavská plavba“, která se nebude v letošním roce realizovat , na akci 
„MŠ U Parku – rozšíření stávající kapacity“. Celkové výdaje na akci činí 900 000,- Kč. Na projekt bude 
poskytnuta dotace z JčK v roce 2011 ve výši 300 000,- Kč.  
V rámci akce bude ze stávající bytové jednotky a dalších prostor vytvořena nová třída včetně sociálního 
zařízení. 
RO  č. 27  ve výši  350 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků z akce „Otavská plavba“, která se nebude v letošním roce realizovat , na 
zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MěKS za zajištění mezinárodní výstavy ŽENA 
STRAKONICE. 
RO  č. 28  ve výši  500 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „ZŠ J. z Poděbrad – zateplení“, kde dojde k úspoře finančních 
prostředků oproti plánovaným výdajům na poskytnutí transferu AEROKLUBU Strakonice na provedení 
opatření ke zvýšení bezpečnosti části dráhy na letišti ve Strakonicích. 
III.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 23   -   24  provést, rozpočtová opatření č. 25 – 28   předložit ke 
schválení na nejbližším zasedání ZM. 
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11. Majetkové záležitosti 
 
1) ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2 – uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku 
p.č.  46/7  v k.ú. Strakonice  
Usnesení č. 0610/2011 (24/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s  uzavřením  smlouvy  o   výpůjčce s ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2, jejíž 
předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 46/7 o výměře 1024 m2 v k.ú. Strakonice od ČR – ÚZSVM na dobu 
určitou od 1. 4. 2011 do doby realizace bezúplatného převodu pozemku, nejdéle však na dobu 8 let tj. do 
31.3.2019. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
 

1) Milan a Gabriela Kunešovi, Straknice  - žádost o prodej pozemku 
Usnesení č. 0611/2011 (24/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 320/348 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře 956 m2 manželům Milanovi a 
Gabriele Kunešovým, Strakonice za cenu 950,- Kč/m2, za účelem výstavby rodinného domu, přičemž prodej 
bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvou (započít s výstavbou RD do 2 let 
od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 5-ti let od podpisu SoSBK zkolaudovat). 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice  
Usnesení č. 0612/2011 (24/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 
135 m2, části mezi obchodními domy Prior a Labuť, přičemž pozemek bude zastavěn a využit v  souladu 
s podmínkami stanovenými architektem města. Přesná výměra bude určena na základě geometrického 
plánu. 
 
3) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
Usnesení č. 0613/2011 (24/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  z  Městského 
úřadu Strakonice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Odvlhčovač Flipperdry FRAL 300 -  poř. cena 21.619,62 Kč, r.poř. 2002.  
 
4) Bytová jednotka č. 007/1226, ul. Spojařů, Strakonice I – 1+1, o výměře 49,50 m2    
Usnesení č. 0614/2011 (24/9) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 007/1226 v domě č.p. 1226 v ul. Spojařů, Strakonice I, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku paní Marii Hubačové, Strakonice za  cenu 675.000,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
5) Doplnění usnesení ZM č. 760/ZM/2009 v souvislosti s uzavřením  kupní smlouvy dle Zásad 
realizace staveb komunikací  a inženýrských sítí obecného zájmu. 
ŽADATEL: PJ Develop, a.s. Lannova tř. 136, České Budějovice 
Usnesení č. 0615/2011 (24/9a) 
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Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s doplněním usnesení č. 760/ZM/2009 v souvislosti s realizací stavby komunikace, kanalizace, 
vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Za Stínadly, a to z důvodu změny předmětu kupní smlouvy dle 
skutečného zaměření a kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů, následovně:  Předmět koupě je stanoven 
v rozsahu kolaudačních rozhodnutí, resp. souhlasů jednotlivých staveb. Jedná se o kanalizační řad v celkové 
délce 1324 m, vodovodní řad v celkové délce 1244 m, dále rozvody veřejného osvětlení v celkové délce 
1088m a dále komunikace včetně dotčených pozemků p.č. dle KN 360/1, 1268/6, 1268/7, 1386/3 vše v k.ú. 
Strakonice. Kupní cena je stanovena usnesením č. 760/ZM/2009. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR – uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku p.č. 1336/6 o výměře 
147 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Usnesení č. 0616/2011 (24/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s  uzavřením nájemní  smlouvy  s   Ředitelstvem   silnic a   dálnic ČR na užívání pozemku pod chodníkem a 
přilehlým zeleným pásem p.č. 1336/6 o výměře 147 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic  na dobu určitou, a to 
zpětně od 1.10.2009 do doby uzavření kupní smlouvy,  za cenu stanovenou v souladu s Výměrem 
Ministerstva financí, která činí 20,-Kč/m2/rok. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem nájemní smlouvy. 
 
2) Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytu do 50 m2 a nájem bytu nad 50 m2 
Usnesení č. 0617/2011 (24/9b) 
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 

Ladislav Vuško, Strakonice, ženatý + 2 děti 
Červený Vladimír, Husinec, ženatý 
 
Uchazeči o bytovou jednotku nad 50 m2 

Naděžda Novotná, Katovice 5, rozv. + přítel 
Věra Bůbalová, Strakonice, vdaná 
František Domorázek, Str., svob.+přítelk.+dítě 
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 
Petra Hofmannová, Strakonice, rozv. + 2 děti 
 
b) Nově zařazení uchazeči: 
Uchazeči o bytovou jednotku do 50 m2 

Lucie Němejcová, Ražice, svob. + přítel 
Karel Kryzan, Lnářský Málkov, svob. + přítelkyně 
Emanuel Dlouhý, Starý Dražejov, rozvedený 
Jaroslav Holman, Strakonice, rozvedený + přítelkyně 
Naděžda Stejskalová, Strakonice, svob. + 1 dítě 
Ywetta Samková, Ostrava, rozv. + přítel 
Marie Kudračová, Miloňovice, rozvedená 
Lucie Chvojková, Dražejov, svob.+1dítě 
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Uchazeči o bytovou jednotku nad 50 m2 

 
3) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A44 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice 
Usnesení č. 0618/2011 (24/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (43,89 m2), č.b. A44, v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, 
Strakonice I s paní Naděždou Stejskalovou, Strakonice II. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b.j.  1+0, č.b. 009 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů, Strakonice  
Usnesení č. 0619/2011 (24/9b) 
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 panem Emanuelem Dlouhým, Starý Dražejov .   
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná  b.j. 1+1, č.b.003 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 0620/2011 (24/9b) 
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. 204, ul. Stavbařů, 
Strakonice II s paní Naděždou Novotnou, bytem Katovice . 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná b. j. 1+1, č.b. 010, Leknínová 1391, Strakonice 
Usnesení č. 0621/2011 (24/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (63,91 m2), č.b. 010, v 1. patře domu č.p. 1391, ul. 
Leknínová s panem Františkem Domorázkem, Strakonice, za předpokladu, že pan Domorázek bude 
splňovat podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná  b.j. 3+1, č.b.001 v domě č.p. 80 ul. Školní, Strakonice 
Usnesení č. 0622/2011 (24/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (48,00 m2), č.b. 001, v domě č.p. 80, ul. Školní, 
Strakonice II s paní Simonou Vlčkovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
8) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 020 v domě č.p. 77 ul. Bezděkovská, Strakonice 
Usnesení č. 0623/2011 (24/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (55,40 m2), č.b. 020, v domě č.p. 77, ul. Bezděkovská, 
Strakonice II s paní Tran Thi Thuy Mo, Strakonice. 
II. Pověřuje 
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starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Stanovení náhradníků do uvolněných bytových jednotek 
Usnesení č. 0624/2011 (24/9b) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
 v případě odmítnutí přidělených bytových jednotek  č.b. A44 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská o vel. 1+1 
(43,89 m2),  č.b. 009 v domě č.p. 204, ul. Stavbařů o vel. 1+0 (29,80 m2) a b.j č. 001 v domě č.p. 80 ul. 
Školní o vel.  3+1(48,00 m2), tzn. byt. jednotek do 50 m2 uzavřít nájemní smlouvu s náhradníky panem 
Jaroslavem Holmanem, Strakonice a dále s paní Lucií Chvojkovou, Dražejov. 
V případě odmítnutí přidělených bytových jednotek č.003 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů o vel. 1+1 (56,20 
m2), č.b. 010 v domě č.p. 1391 ul. Leknínová o vel. 1+1(63,91 m2) a č.b. 020 v domě č.p. 77 ul. 
Bezděkovská o vel. 2+1 (55,40 m2) , tzn. byt. jednotek nad 50 m2 uzavřít nájemní smlouvu s náhradníkem 
panem Ladislavem Vuškem, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
12. Poskytnutí venkovních  prostor strakonického hradu – Běh městem Strakonice 
Usnesení č. 0625/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným poskytnutím venkovních prostor strakonického hradu a všech dalších v příštích letech, do 
odvolání, u příležitosti konání Běhu městem Strakonice, konaného vždy 21. srpna. V případě konání MDF 
bude tato akce přesunuta na jiné prostranství. 
 
13. Jmenování člena výběrové komise na funkci pověřeného zástupce ředitele Muzea středního 
Pootaví 
Usnesení č. 0626/2011  
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
PhDr. Ivanu Říhovou do funkce člena výběrové komise na funkci pověřeného zástupce ředitele Muzea 
středního Pootaví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                                 PhDr. Ivana Říhová        
  místostarosta             místostarostka  
  


