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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  56. jednání Rady města Strakonice 
konaného 28. března 2012 v kanceláři starosty 

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

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

   Ing. Tůma – tajemník  
Mgr. Malotová – PR 

Program:    
                                  
1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č.TP/MIS/Strakonice 
                          Usnesení č. 1521/2012 
2.Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace /Obec  Radošovice/ 
                          Usnesení č. 1522/2012 
3. Zápis z 1. jednání sociální komise  
                          Usnesení č. 1523/2012 
4. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 19. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice   
                          Usnesení č. 1524/2012 
5. ZŠ Strakonice, J. z Poděbrad 882 – použití investičního fondu 
                          Usnesení č. 1525/2012 
6. Schválení příspěvku na podporu kulturních a společenských aktivit seniorů v DPS Rybniční 
                          Usnesení č. 1526/2012 
7. Schválení dodatku smlouvy na dodávku vybavení učebny (Dva kroky k profesionální veř. službě) 
                          Usnesení č. 1527/2012 
8. Žádost Aeroklubu Strakonice o finanční příspěvek - obnova vybavení dětského hřiště   
                          Usnesení č. 1528/2012 
9. Prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice 
                          Usnesení č. 1529/2012 
10. Majetkové záležitosti 
     Usnesení č. 1530/2012 – 1540/2012 
11. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice  
                          Usnesení č. 1541/2012 
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006       
                          Usnesení č. 1542/2012 
13. MěKS - uzavření nájemních smluv na pronájem restaurace a baru v MěDK Strakonice  
                          Usnesení č. 1543/2012 
14. TS – Ceník prací a služeb 
                          Usnesení č. 1544/2012 
15. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města                                
                          Usnesení č. 1545/2012 
 
 
Zahájení:  
56. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení 
č.TP/MIS/Strakonice 
Usnesení č. 1521/2012 (56/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení 
č.TP/MIS/Strakonice. 
II. Poveřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
2.Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti- systém územní identifikace /Obec  
Radošovice/ 
Usnesení č. 1522/2012 (56/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 
územní identifikace, adres a nemovitostí,    mezi  městem Strakonice  a  obcí Radošovice, IČ 251739 
zastoupené starostou Rudolfem Slavíkem. Smlouva je uzavírána na dobu určitou - do konce roku 2013, za 
odměnu ve výši 200,- Kč za každý provedený úkon.  
 
3. Zápis z 1. jednání sociální komise  
Usnesení č. 1523/2012 (56/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise ze dne 7.3.2012. 
II. Souhlasí 
s přidělením finančních prostředků z rozpočtu města těmto organizacím: 
1. Registrované sociální služby 
a) Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, Strakonice 15.100 Kč na odbornou sociální poradnu,   
    14.300 Kč  na osobní asistenci. 
b) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s. pracoviště ve Strakonicích, Stavbařů  
     213, Strakonice 8.200 Kč na dofinancování nájemného prostor (zázemí půjčovny kompenzačních a  
     rehabilitačních pomůcek a osobní asistence.   
c) Fokus – Písek, o.s., Kollárova 485/13, 397 01 Písek  30.200 Kč na nájem a energie.  
d) Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,  
    Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice 21.800 Kč na materiálové náklady, na nemateriálové  
    náklady a mzdové náklady. 
 2.Neregistrovaná spolková činnost, sociální služby 
a) DYSCENTRUM Strakonice, Chelčického 555, Strakonice  4.000 Kč na nájem a provozní náklady,   
    na PR a na další potřebné materiály pro práci se sociálně znevýhodněné.   
b) Sdružení zdravotně postižených v ČR, ÚO, Stavbařů 213, Strakonice 25.000 Kč na dofinancování  
    prostor klubovny, tělocvičny a sociálního zařízení.  
c) OS Cestou vůle 7.000 Kč na nákup pomůcek a spotřebního materiálu, na zajištění respitních pobytů a  
    na zajištění služeb canisterapie.   
d) Domácí péče ČČK  o.p.s, Mírová 173, Strakonice 14.000 Kč na zálohy na služby provozu (elektrika  
    pára, voda, odpad). 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s přidělením finančních prostředků z rozpočtu města Občanské sdružení PREVENT, 
Heydukova 349, Strakonice 60.400 Kč na zachování provozu Kontaktního centra Prevent  Strakonice 
 
4. Integrovaný plán rozvoje města Strakonice – zápis z 19. jednání Řídícího výboru IPRM 
Strakonice   
Usnesení č. 1524/2012 (56/5) 
Rada města po projednání 



 3 

I. Bere na vědomí  
zápis z 19. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 20. března 2012.   
II. Schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Strakonice za rok 2011. 
III. Schvaluje 
soulad předloženého projektového záměru „Kouč a poradce pro váš osobní rozvoj a úspěšnou kariéru“ s  
cíli a prioritami IPRM Strakonice. Překladatelem projektu je Agentura N + N s.r.o., zastoupená Mgr. 
Olgou Novákovou. Projektový záměr bude předložen v  rámci globálního grantu Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 
IV. Schvaluje 
soulad předloženého projektového záměru „Podpora vzdělávacího programu pro rozvoj profesních 
kompetencí u strážníků městské policie a pracovníků sociálního odboru ve Strakonicích“ s  cíli a  
prioritami IPRM Strakonice. Překladatelem projektu je občanské sdružení Cestou vůle. Projektový záměr 
bude předložen v  rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 
 
5. ZŠ Strakonice, J. z Poděbrad 882 – použití investičního fondu 
Usnesení č. 1525/2012 (56/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Základní školy Strakonice, J. z Poděbrad 882 ve výši 90 tis. Kč včetně DPH 
na nákup objednávkového boxu na odhlašování a přihlašování obědů pro žáky  a zaměstnance školy. 
II. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Základní školy Strakonice, J. z Poděbrad 882 ve výši 250 tis. Kč včetně 
DPH na výměnu podlahových krytin v šesti učebnách školy. 
 
6. Schválení příspěvku na podporu kulturních a společenských aktivit seniorů v DPS Rybniční 
Usnesení č. 1526/2012 (56/8) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
příspěvek ve výši 5.000 Kč Městskému ústavu sociálních služeb na podporu kulturních a společenských 
aktivit seniorů v DPS Rybniční z kapitoly Zdravé město Strakonice. Příspěvek je určen na aktivity 
obyvatel v DPS Rybniční dle jejich zájmu a s jejich participací. 
II. Pověřuje 
Mgr. Michala Novotného administrací daného příspěvku. 
 
7. Schválení dodatku smlouvy na dodávku vybavení učebny (Dva kroky k profesionální veř. službě) 
Usnesení č. 1527/2012 (56/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku smlouvy na dodávku vybavení učebny pro vzdělávání s firmou ORION  Computer 
s.r.o., Rovná č.p. 45, 386 01, pošta  Strakonice, IČO: 26042223. Tímto dodatkem se na podnět 
poskytovatele dotace smluvně upravuje povinnost prodávajícího (ORION Computer s.r.o.) umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož byla zakázka hrazena, kontrolu účetních 
dokladů. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku výše uvedené smlouvy. 
 
8. Žádost Aeroklubu Strakonice o finanční příspěvek - obnova vybavení dětského hřiště   
Usnesení č. 1528/2012 (56/10) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku pro Aeroklub Strakonice, V Lipkách 96, Strakonice, na obnovu 
vybavení dětského hřiště na pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice (areál letiště). 
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9. Prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice 
Usnesení č. 1529/2012 (56/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice, Zámek 1. 
II. Pověřuje   
starostu podpisem prohlášení o spolupráci s Muzeem středního Pootaví Strakonice v předloženém znění. 
 
10. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost p. Jana Schneedorfera, Strakonice 
Usnesení č. 1530/2012 (56/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s podnájmem nebytových prostorů o výměře 134 m2 v přízemí objektu čp. 57 v ul. U Markéty ve 
Strakonicích, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy č. 04-414 uzavřené s městem Strakonice 
dne 12.7.2004 pan Jan Schneedorfer, Strakonice, následující třetí osobě: 
- Michaela Hauzerová,  Štěkeň, IČO: 69545944. 
 
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4- Nusle 
– žádost o výpůjčku částí pozemků   p.č. 792/2, p.č. 792/30, p.č. 792/31, p.č. 1285/1, p.č. 1285/11 a 
p.č. 1285/12, vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 1531/2012 (56/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemků p.č. 792/2 o výměře cca 15 m2, p.č. 792/30  o výměře 
2849 m2, p.č. 792/31 o výměře cca 285 m2, p.č. 1285/1 o výměře cca 300 m2, p.č. 1285/11 o výměře 183 
m2 a p.č. 1285/12 o výměře cca 255 m2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice.  
II. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na části pozemků p.č. 792/2 o výměře cca 15 m2,  p.č. 792/30 o výměře 
2849 m2, p.č. 792/31 o výměře cca 285 m2, p.č. 1285/1 o výměře cca 300 m2, p.č. 1285/11 o výměře 183  
m2 a p.č. 1285/12 o výměře cca 255 m2 vše v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, na Pankráci 546/56, Praha 4- Nusle, za účelem vybudování 
lávky pro pěší přes komunikaci I/22 ve Strakonicích, SO 210 dle projektové dokumentace (severní 
dopravní půloblouk),  na dobu určitou 5-ti let, pokud se v zákonné lhůtě pro vyhlášení záměru nepřihlásí 
jiný zájemce.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
1) Částečná změna usnesení RM číslo 0669/2011, týkající se pronájmu pozemků zemědělskému 
družstvu Agro Čejetice s.r.o. 
Usnesení č. 1532/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s částečnou změnou usnesení RM číslo 00669/2011, ze dne 22.6.2011, týkající se ceny nájmu, kdy dojde 
k vypuštění navýšení  ceny nájmu o DPH. 
 
2) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 1533/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 09-341 uzavřené dne 8.7.2009 mezi městem Strakonice  a paní Andreou 
Junkovou, bytem Leknínová 1391, Strakonice, na pronájem garážového stání   č. 22  v objektu Leknínová 
1391, Strakonice, a sice dohodou ke dni 31.3.2012.  
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II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem garážového stání č. 22  v objektu Leknínová 1391, Strakonice. 
 
3) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 1534/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 09-422 uzavřené dne 9.9.2009 mezi městem Strakonice a panem René 
Širokým, Strakonice, na pronájem garážového stání č. 11  v objektu Leknínová 1392, Strakonice, a sice 
dohodou ke dni 31.3.2012. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
se zveřejněním záměru na pronájem garážového stání č. 11 v objektu Leknínová 1392, Strakonice.  
 

4) Dodatek č. 02 k SOD 2011 - 319 v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“ 
Usnesení č. 1535/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.02 s firmou IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o., Jana Milíče 679, Nové Vráto, 370 01 
České Budějovice v souvislosti se stavbou: „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“. 
Předmětem dodatku č. 02 je snížení ceny díla o 34.970,- bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 02.  
 
5) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 1293/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Novostavba posilovny se saunou na p.č. 1420 a p.č. 1419, k.ú. Dražejov u 
Strakonic“. 
Žadatel:  Ing. Miroslava Keibel, Dražejov, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Luboš Kadaně, 386 01 Strakonice. 
Usnesení č. 1536/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením kanalizační  přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1293/2 v k.ů. 
Dražejov u Strakonic  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Novostavba posilovny se 
saunou na p.č. 1420 a p.č. 1419, k.ú. Dražejov u Strakonic“, dle sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 
6) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 589/1 v k.ú. Přední Ptákovice   v souvislosti s projektovou přípravou a 
realizací stavby: „Prodloužení veřejné kanalizace, přípojky vody a kanalizace pro p.č. 194/10, 
194/11 v k.ú. Přední Ptákovice“. 
Žadatel:  Pavel Krpal, 386 01 Strakonice 
                 Pavel Vítovec, Podsrp, 386 01 Strakonice 
V zastoupení: Radim Sladkovský, 386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1537/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uložením veřejné kanalizace a vodovodních přípojek do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle 
KN 589/1 v k.ů. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Prodloužení 
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veřejné kanalizace, přípojky vody a kanalizace pro p.č. 194/10, 194/11 v k.ú. Přední Ptákovice“, dle 
sazebníku. 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
  
7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví  města 
Strakonice p.č. dle KN 491/1 a p.č. dle KN 491/4, vše v k.ú. Nové Strakonice, v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Vodovodní přípojka Ideal Automotive Na Dubovci“. 
Žadatel:  Ideal Automotive Bor s.r.o., Provozovna Strakonice,  

    Na Dubovci 126, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Karel Bernas, Kolářova 327, 387 11 Katovice 
Usnesení č. 1538/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 491/1 a p.č. dle KN 
491/4 vše v k.ů. Dražejov u Strakonic  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby.  
 
8) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do pozemků v majetku města Strakonice 
v souvislosti se stavbou  „NTL plynovod ul. Mlýnská, Lidická, 1. Máje, Strakonice; V.14.PF-2211-
2208-025/1“ – doplnění pozemků p.č.dle KN 591/1, p.č. dle KN 595/1 a p.č. dle 1285/12, vše v k.ú. 
Strakonice 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530. 397 01 Písek 
Usnesení č. 1539/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti se stavbou  „NTL plynovod ul. Mlýnská, Lidická, 1. Máje, Strakonice; V.14.PF-2211-2208-
025/1“ s doplněním usnesení  RM č. 1225/2011 ze dne 7.12.2011  o pozemky v majetku města Strakonice 
p.č. dle KN 591/1, p.č. dle KN 595/1 a p.č. dle KN 1285/12, vše v k.ú. Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
9) Pronájem  nebytového  prostoru v objektu bývalé ZŠ Lidická 194   ve Strakonicích. 
Usnesení č. 1540/2012 (56/7a) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí  
s revokací usnesení RM  č. 1257/2011 (44/4) ze dne 21.12.2012, týkajícího se uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem  učebny o výměře 52,9 m2 ve  III. nadzemním podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 
č.p. 194 ve Strakonicích s následujícími žadateli:  Jan Janouš, Strakonice a Marcel Mandrysz, Strakonice. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem učebny o výměře 52,9 m2 ve  III. nadzemním podlaží objektu 
bývalé Základní školy Lidická č.p. 194 ve Strakonicích s následujícím žadatelem za níže uvedených 
podmínek: 
- Divadelní soubor Čelakovský Strakonice, Občanské sdružení, Mírová 831, Strakonice,   pronájem za 
účelem využití prostorů pro zřízení zkušebny a pro depozitář kostýmů a rekvizit,  nájemné ve výši 70,- 
Kč/m2/rok, chodby a WC, bude využívat nájemce společně s ostatními nájemci nebytových prostorů  ve  
III. nadzemním podlaží. 
Nájemní smlouva s výše uvedeným žadatelem bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce, nájemce bude hradit na své náklady spotřebu energií (teplo, el. energie, voda).  
III. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné  smlouvy.  
 
11. Odměny ředitelů ZŠ a MŠ zřizovaných městem Strakonice  
Usnesení č. 1541/2012 (56/12) 
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Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
udělení odměn za 1. pololetí školního roku 2011/2012 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. 
 
12. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2006       
Usnesení č. 1542/2012 (56/13) 
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 2012 do 31. března 2013 – reprodukovaná hudba – Kavárna Kafíčko, pořádá 
Josef Kašpar, Jaroslava Kůgelová, JAPAJO s.r.o., Palackého nám. 102, 386 01 Strakonice- pravidelně ve 
dnech: Pá od 09:30 do 02:00 hodin následujícího dne a So od 10:00 hodin do 02:00 hodin následujícího 
dne. 
                         
13. MěKS - uzavření nájemních smluv na pronájem restaurace a baru v MěDK Strakonice  
Usnesení č. 1543/2012 (56/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem restaurace v MěDK Strakonice s p. Ladislavem Bendulou  za 
nájemné ve výši 7.200,00 Kč/ měsíčně včetně DPH + úhrada energií na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou s účinnosti od 1.5.2012. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem baru v MěDK Strakonice s p. Václavem Pilcem za nájemné ve 
výši 2.400,00 Kč/měsíčně včetně DPH + úhrada energií  na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 
s účinnost od 1.5.2012. 
III. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
IV. Ukládá 
ředitelce MěKS zajistit řádné převzetí stávajícího vybavení restaurace ve vazbě na předchozí předání 
současnému nájemci, a zdokumentování stavu prostor při převzetí  a následném předání. 
 
14. TS – Ceník prací a služeb 
Usnesení č. 1544/2012 (51/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým ceníkem prací a služeb 
 
15. Finanční vypořádání příspěvkových organizací města                                
Usnesení č. 1545/2012 (55/7) 
Rada města po projednání 
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.  Schvaluje 
příspěvkové organizaci STARZ Strakonice použití nedočerpaných účelových prostředků na energie a 
odpisy ve výši 1 361 430,- Kč na úhradu nutných oprav v roce 2011. 
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IV.  Ukládá 
finančnímu odboru informovat ředitele příspěvkových organizací o rozdělení výsledku    
hospodaření za rok 2011.  
 
 
 
                       
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


