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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  79. jednání Rady města Strakonice 

konaného 26. září 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM 

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

 
Omluveni:  Mgr. Malotová – PR 
 
  1. Majetkové záležitosti 
              Usnesení č. 2070/2012 – 2082/2012 
  2. DDM Strakonice – žádost o finanční příspěvek na úhradu oprav na dopravním hřišti 

       Usnesení č. 2083/2012  
  3. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2012 

       Usnesení č. 2084/2012  
  4. Rozpočtová  opatření  č.  78 – 83 

       Usnesení č. 2085/2012  
  5. Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
               Usnesení č. 2086/2012  
  6. MěÚSS: A/ Ubytování v AD 
                               Usnesení č. 2087/2012  
                    B/ Prodloužení ubytování v AD 
               Usnesení č. 2088/2012  
  7. TS – Bytové záležitosti 

         Usnesení č. 2089/2012 – 2092/2012 
  8. MěÚSS - Odvolání  vedoucí DS a DZR Rybniční 
                            Usnesení č. 2093/2012 
  9. Zakoupení 1 ks ojetého automobilu Škoda Fabia 1,2   

       Usnesení č. 2094/2012  
10. Souhlas s pořízením inventáře z provozních prostředků MěKS Strakonice roku 2012 

       Usnesení č. 2095/2012 
11. Návštěva Calderdale 

       Usnesení č. 2096/2012 
12. STRAKOBAND – poskytnutí finančního příspěvku 

       Usnesení č. 2097/2012 
 
79. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 15:30 
hodin 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. Majetkové záležitosti 
 
1) ZŠ  Povážská – uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo 
Usnesení č. 2070/2012 (79/1) 
Rada města po projednání v souvislosti s realizací stavby  „ZŠ  Povážská  Strakonice“   
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.8 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Strakonice a sdružením 
Porr (Česko) a.s., JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., PROTOM 
Strakonice s.r.o., PRIMA , akciová společnost 
Předmětem tohoto dodatku je : 
- změna  ceny  díla s ohledem na změny provedené oproti projektu  ve výši plus 2 896 234,80 
Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 300 896 062,80,- Kč včetně DPH. 
- změna termínu dokončení díla , nový  termín dokončení je stanoven na 31.10.2013. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.8 ke smlouvě o dílo. 
 

1) Pan Václav Chmiel, Štěkeň 387 51  – žádost o pronájem části pozemku – tržnice 
Usnesení č. 2071/2012 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice o výměře cca 8 m2 – tržnice              
u kostela Sv. Markéty, panu Václavu Chmielovi, Štěkeň 387 51, za účelem umístění 
vlastního prodejního stánku za účelem prodeje uzenin, sýrů, koření, mastí,  za cenu 3.000,- 
Kč/ měsíc + DPH.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 14-ti denní výpovědní lhůtou.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 

2) Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice – žádost o pronájem 
pozemku – tržnice 
Usnesení č. 2072/2012 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2012 – 348 , uzavřené mezi městem Strakonice 
a Technickými službami Strakonice s.r.o., ze dne 14.9.2012, týkající se prodloužení doby 
nájmu od 1.10.2012 do 12.10.2012. Cena nájmu činí 1500,- Kč + DPH za toto období. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
3) Jiřina Pavlíková, 386 01 Strakonice  
- žádost o souhlas z titulu majitele pozemku  
- žádost o souhlas s udělením výjimky odstupové vzdálenosti 
Usnesení č. 2073/2012 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedních pozemků p.č. 1371/112, p.č. 1371/144 a majitele pozemku p.č. 
1371/76 vše v k.ú. Strakonice, s realizací stavby „Sklad nářadí“ na pozemku p.č. 1371/76 
v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a architekta města Strakonice.  
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II. Souhlasí  
s udělením výjimky dle § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění, u ustanovení § 25 odst. 6 – odstupové vzdálenosti, tedy s umístěním 
stavby - „Sklad nářadí“ na pozemku p.č. 1371/76 v k.ú. Strakonice ve vzdálenosti 1m od 
hranice s pozemkem p.č. 1371/112 (majetek města Strakonice) v k.ú. Strakonice, obec 
Strakonice.  
 
4) Dodatek č. 1 v souvislosti s realizací stavby: „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Čelakovského, Strakonice“ 
Usnesení č. 2074/2012 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012 - 258 na realizaci stavby „Zateplení a 
výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“ uzavřené dne 27.6.2012 mezi městem 
Strakonice a společností IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o., Jana Milíče 679, Nové Vráto, 370 
01 České Budějovice, IČ: 251 51 541, přičemž předmětem tohoto dodatku bude snížení ceny 
díla o méněpráce: okenní vnitřní zastiňující rolety v pavilonu A a C (ZL 1), které se 
nerealizovaly, o částku 100.513,44 Kč bez DPH, tj. 120.616,13 Kč včetně DPH 20 %. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
5)  Žádost o souhlas s podnájmem části  objektu  čp. 141 na Velkém náměstí ve 
Strakonicích  třetí osobě  
Usnesení č. 2075/2012 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s podnájmem části budovy čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích ( OD Maják ), jejímž 
nájemcem je pan Karel Krejčík, Strakonice, následující třetí osobě: 
- Petr Janda, Mikulovské víno VIKTORIE, Pod Platanem 12, Mikulov,  záměrem žadatele je 
využívat místnost   v přízemí naproti výtahu o výměře cca 20 m2  k prodeji vína.  
 
6)  Páteřní cyklostezka, Strakonice – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 
Usnesení č. 2076/2012 (79/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dále smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemku p.č. dle KN 1353  v k.ú. Strakonice, a dále na pozemku p.č. 
dle KN 43/3 v k.ú. Nové Strakonice s majitelem předmětných pozemků - Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Praha. Předmětem smlouvy je umístění a provozování 
stavby: „Páteřní cyklostezka, Strakonice“. Úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena 
na základě ceníku SŽDC a činí 35.800 Kč bez DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv 
 
1) Uvolněná bytová jednotka č. 023/1141, Sídl. 1. máje, Strakonice I , o velikosti 1+1 a 
výměře 43,80 m2 
Usnesení č. 2077/2012 (80/2) 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s obsazením bytové jednotky č. 023 o velikosti 1+1 (43,80 m2), v domě č.p. 1141, Sídl. 1. 
máje, Strakonice přímým  prodejem do osobního vlastnictví, kdy minimální cena za koupi 
bytu č. 023/1141, Sídl. 1. máje, Strakonice včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku bude stanovena ve výši 500.000,- Kč. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zveřejnit tuto informaci na úřední desce a ve Zpravodaji města. 
 
2) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 007/1229, ul. Mládežnická, Strakonice I , o 
velikosti 1+1 a výměře 48,40 m2    
Usnesení č. 2078/2012 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 007/1229 o velikosti 1+1 a výměře 48,40 m2 v domě č.p. 1229 ulice 
Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 
pozemku, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, Mgr. Simoně Řezáčové, Strakonice, za  
cenu  503.100,- Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Mgr. Simonou Řezáčovou, 
Strakonice, jejímž předmětem bude prodej b.j. 007/1229 o velikosti 1+1 a výměře 48,40 m2 
v domě č.p. 1229 ul. Mládežnická, Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku, za  cenu 503.100,- Kč. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s Mgr. Simonou Řezáčovou, Strakonice, jejímž 
předmětem bude prodej b.j. 007/1229 o velikosti 1+1 a výměře 48,40 m2 v domě č.p. 1229 ul. 
Mládežnická, Strakonice I, včetně  spoluvlastnického  podílu  na společných  částech  domu  
a  pozemku,  za cenu 503.100,- Kč. 
IV. Doporučuje ZM 
souhlasit se zřízením zástavního práva k předmětné bytové jednotce včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku ve prospěch právnické osoby poskytující úvěr 
v případě, že zájemce o koupi bytové jednotky č. 007 o velikosti 1+1 a výměře 48,40 m2 
v domě č.p. 1229 ul. Mládežnická, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice o to písemně 
požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Miloslav a Romana Nešporovi, Strakonice – žádost o snížení nájemného  
Usnesení č. 2079/2012 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
se snížením nájmu o 50% pro pana Miloslava a Romanu Nešporovi,  Strakonice. 
 
4) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 004 v domě č.p. 49,  Velké náměstí, Strakonice  
Usnesení č. 2080/2012 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení č. 2017/2012 ze dne 5.9.2012. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 a výměře 60,80 m2, č.b. 004, v domě č.p. 
49 Velké náměstí, Strakonice I, s paní Nikolou Pačajovou, Strakonice, přičemž NS bude 
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uzavřena na dobu ½ roku s možností automatického obnovení nájmu při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu. V NS budou vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě 
bydlet a zároveň bude upozorněno na povinnost písemně hlásit osoby, které žijí s nájemcem 
v bytě (§689 Občanského zákoníku).      
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
5) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 23 v domě č.p. 1391, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 2081/2012 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č.2018/2012 ze dne 5.9.2012. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 a výměře 63,50 m2, č.b. 23, v domě č.p. 
1391 ul. Leknínová, Strakonice I, s  paní Vladislavou Bečvářovou, Strakonice. V případě 
odmítnutí bytové jednotky uzavřít Smlouvu o nájmu bytu s paní Zuzanou Dulovcovou, 
Strakonice, jako další náhradník je stanovena paní Jaroslava Dunková, Miloňovice. 
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
6) Uvolněná b.j. 2+0, č.b. 003 v domě č.p. 1392, ul. Leknínová, Strakonice 
Usnesení č. 2082/2012 (80/2) 
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení  RM č. 2019/2012 ze dne 5.9.2012. 
II. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+0 a výměře 67,60 m2, č.b. 003, v domě č.p. 
1392 ul. Leknínová, Strakonice I, s panem Zdeňkem Svobodou, Strakonice. V případě 
odmítnutí bytové jednotky uzavřít Smlouvu o nájmu bytu s paní Zuzanou Dulovcovou, 
Strakonice, jako další náhradník je stanovena paní Jaroslava Dunková, Miloňovice . 
Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy a dohody. 
 
2. DDM Strakonice – žádost o finanční příspěvek na úhradu oprav na dopravním hřišti 
Usnesení č. 2083/2012 (79/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na úhradu oprav vodorovného značení 
a značek na dopravním hřišti u ZŠ Strakonice, J. z Poděbrad 882, které je v pronájmu DDM 
Strakonice. 
Úhrada bude provedena z rozpočtu odboru školství a CR, položka 5169. 
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3. Plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2012 
Usnesení č. 2084/2012 (79/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období I. a II. čtvrtletí 2012 
II. Schvaluje 
vyřazení z evidencce 493 splněných usnesení 
III. Revokuje  
usn. č. 876/2004, 2555/2008, 2562/2008, 4470/2010, 4885/2010, 96/2010, 1585/2012, 
1699/2012 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č. 1553/2012, 1687/2012  
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 117 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
4. Rozpočtová  opatření  č.  78 – 83 
Usnesení č. 2085/2012 (79/4) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO  č. 78  ve výši  11 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí z položky vodní 
hospodářství – projekty a posudky na vypracování povodňového a havarijního plánu 
Sběrného dvora Strakonice dle požadavku Povodí Vltavy, s.p.. 
RO  č. 79  ve výši  12 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru životního prostředí z položky vodní 
hospodářství – projekty a posudky na úhradu grafických prací na etiketě piva Dorotky. 
RO  č. 80  ve výši  1 070 320,- Kč  
Neinvestiční účelová dotace ze SR a EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost na realizaci projektu „Dva kroky k profesionální veřejné službě – projektový a 
procesní management“. 
RO  č. 81  ve výši  168 100,- Kč 
Grant Jihočeského kraje na sběr dat aktualizaci územně analytických podkladů pro obec 
s rozšířenou působností Strakonice a na nákup softwarového vybavení. 
RO  č. 82  ve výši  123 194,- Kč 
Vratka nevyčerpané části transferu Jihočeskému kraji na projekt „Rovné příležitosti pro 
každého, šance pro všechny“ . O tuto částku bude snížen příspěvek ZŠ Povážská, Strakonice 
na uvedený projekt. 
RO  č. 83  ve výši  250 000,- Kč 
Zvýšení výdajů sociálního fondu na  kulturní a sportovní akce zaměstnanců města. 
Rozpočtové opatření bude kryto z prostředků sociálního fondu z minulých let. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 78 - 83  provést. 
 
5. Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 2086/2012 (79/5) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 10. 9. 2012 
 
6. MěÚSS:  
A/ Ubytování v AD 
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Usnesení č. 2087/2012 (79/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Jana Bledého v období od 14.9.2012 do 30.11.2012 
s ubytováním v Azylovém domě paní Žanety Grundzové v období od 15.9.2012 do 
30.11.2012 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 14.9.2012 do 30.11.2012 (p. Bledý) a na dobu od 15.9.2012 do 30.11.2012 (pí Grundzová)  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smluv o poskytnutí služby sociální prevence 
            
B/ Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2088/2012 (79/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  paní Jany Červíčkové, pana Jana Farkaše,  paní 
Žanety Ferencové, pana Ladislava Koudelky, pana Zdeňka Siváka, paní Jany Tyburcové, 
paní Jany Zábranské na dobu určitou od 1.11.2012 do 31.12.2012 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.11.2012 do 31.12.2012 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence 
 
7. TS – Bytové záležitosti 
 
1.Výpověď z nájmu byt-nájem doba určitá (Martin Strnad) 
Usnesení č. 2089/2012 (79/8) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 30.09.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní 
smlouvu na byt – nájem doba určitá Martin Strnad, Strakonice č.b. 03  v přízemí domu 
čp.768 ul.V Ráji ve Strakonicích I. o velikosti 2+1 (65,90m2) 
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to 
na dobu určitou  6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 30.09.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu 
na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
1. Revokace usnesení č. 2032/2012 – neprodloužit nájemní smlouvu na byt pana Lacka 
Josefa (nájem doba určitá) 
Usnesení č. 2090/2012 (79/12) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
revokovat usnesení č.2032/2012 (76/6) a netrvat na vyklizení bytu do 30.09.2012. 
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II. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.ve spolupráci s majetkovým odborem MÚ uzavřít smlouvu o 
nájmu bytu Budovatelská 613/I, Strakonice, č.b.A02 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. 
kategorie ve I. podlaží domu s panem Lackem Josefem. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu 3 měsíců s možností prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce formou dodatku k 
nájemní smlouvě při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
 
1. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Grundzová Izabela) 
Usnesení č. 2091/2012 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.10.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní 
smlouvu na byt – nájem doba určitá Grundzová Izabela, Strakonice, č.b. 014 o velikosti 1+1 
s příslušenstvím, I. kategorie, ve 2. podlaží domu. 
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to 
na dobu určitou  6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.10.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu 
na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
2. Neprodloužení nájemní smlouvy na byt–nájem doba určitá (Murgošová Helena) 
Usnesení č. 2092/2012 (80/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v případě, že nájemce do 31.10.2012 neuhradí splatné nájemné, neprodloužit nájemní 
smlouvu na byt – nájem doba určitá Murgošová Helena, Strakonice,  
č.b. 004 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, I. kategorie, v přízemí domu. 
II. Rozhodla 
pokud dojde k úhradě dlužné částky o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt a to 
na dobu určitou  6 měsíců s automatickou obnovou při plnění nájemních podmínek. 
III. Ukládá 
společnosti TS Strakonice s.r.o.v případě nezaplacení dlužné částky do skončení nájemní 
smlouvy nebo nevyklizení bytu tj. do 31.10.2012, učinit potřebná opatření k podání návrhu 
na vyklizení bytu Okresnímu soudu ve Strakonicích. 
 
8. MěÚSS - Odvolání  vedoucí DS a DZR Rybniční 
Usnesení č. 2093/2012 (79/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí   
odvolání z funkce vedoucí DS a DZR Rybniční  Mgr. Klečkové Magdalény ke dni 20.9.2012 
II. Ukládá 
řediteli MěÚSS  Strakonice zajistit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení 
zákoníku práce vztahující se k této personální změně.    
 
9. Zakoupení 1 ks ojetého automobilu Škoda Fabia 1,2   
Usnesení č. 2094/2012 (79/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s přímým nákupem 1 ks ojetého automobilu Škoda Fabia 1,2 od soukromé osoby Pavla 
Sulána, 387 15 Střelské Hoštice, není plátce DPH,  v  celkové výši 135.000,- Kč včetně DPH. 
II. Souhlasí  
s odprodejem protiúčtem Škody Felicie SPZ STH 71-10 Pavlu Sulánovi ve výši 7.000,- Kč 
včetně DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup 1 ks ojetého automobilu. 
 
10. Souhlas s pořízením inventáře z provozních prostředků MěKS Strakonice  
Usnesení č. 2095/2012 (79/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s nákupem 30 - ti ks stolů pro MDK Strakonice od firmy Kwesto s.r.o. v ceně cca 100.000 Kč 
včetně DPH. Bude hrazeno z provozních prostředků MěKS. 
 
11. Návštěva Calderdale 
Usnesení č. 2096/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návštěvou  Calderdale Mgr. Ing. Pavla Vondryse jako člena delegace zástupců měst okresu 
Strakonice ve dnech 23.11.2012 – 25.11.2012 na základě pozvání starosty z partnerské 
oblasti Calderdale u příležitosti 20. výročí spolupráce měst okresu Strakonice a oblasti 
Calderdale. 
 
12. STRAKOBAND – poskytnutí finančního příspěvku 
Usnesení č. 2097/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 1 000,- na uspořádání dětského karnevalu 
dne 6. října 2012 občanskému sdružení STRAKOBAND, který se uskuteční ve 
společenském sále DDM Strakonice.  Příspěvěk bude hrazen z organizace č. 217.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel 
          starosta                  místostarosta 


