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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  95. jednání Rady města Strakonice 

konaného 20. února  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členové RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Pavelka, Ing. Joza  
Ing. Jaromír Zeman – vedoucí SÚ 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR 
 

Omluveni:  Ing. Pavel - místostarosta  
Mgr. Cháberová, Mgr. Samec – členové RM 
Ing. Tůma - tajemník 

 
Program:  
 
1. STARZ Strakonice  -  aktuální ceník provozů pro rok 2013      

       Usnesení č. 2518/2013 
2. Zápis ze sociální komise, přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 

       Usnesení č. 2519/2013 
3. MěKS - realizační team XXI. MDF Strakonice  
               Usnesení č. 2520/2013 
4. MěÚSS: A/Prodloužení ubytování v AD 

       Usnesení č. 2521/2013 
   B/Ubytování v AD 

       Usnesení č. 2522/2013 
5. Darovací smlouva ČZ a.s. 

       Usnesení č. 2523/2013 
6. Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – použití investičního fondu 

       Usnesení č. 2524/2013 
7. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882       

       Usnesení č. 2525/2013 
8. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 2526/2013 – 2636/2013 
9. HC Strakonice o.s. – udělení výjimky ze zásad 

       Usnesení č. 2537/2013 
10. TJ Fezko Strakonice, oddíl plaveckých sportů – navýšení rozsahu hodin  

       Usnesení č. 2538/2013 
11. Základní školy zřizované městem Strakonice – sazby za pronájem tělocvičen 

       Usnesení č. 2539/2013 
12. Jednání komise pro sport 

       Usnesení č. 2540/2013 
13. Vlajka pro Tibet – úprava usnesení 

       Usnesení č. 2541/2013 



 2

14. HC Strakonice – žádost o finanční příspěvek na akci „Galavečer ledního hokeje“  
(RO č. 12) 
               Usnesení č. 2542/2013 
 
95. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr.Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. STARZ Strakonice  -  aktuální ceník pro rok 2013      
Usnesení č. 2518/2013 (95/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
aktuální ceník všech provozů  příspěvkové organizace STARZ pro rok 2013. 
 
2. Zápis ze sociální komise, přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
Usnesení č. 2519/2013 (95/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání sociální komise ze dne 30.1.2012. 
II. Souhlasí 
s přidělením bytu o velikosti garsoniéra(32,94 m2), číslo B38 v Domě s pečovatelskou 
službou, Rybniční 1283, Strakonice panu Václavu Vlachovi, Němětice, 387 01 Němětice, 
přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností 
automatického prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu 
bytu. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 1.557 Kč.  
III.  Ukládá 
sociálnímu odboru a majetkovému odboru provést schválené usnesení .  
 
3. MěKS - realizační team XXI. MDF Strakonice  
Usnesení č. 2520/2013 (95/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
realizační team XXI. Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice 21. - 24. 08. 2014 ve 
složení: 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys- starosta města  
PhDr. Ivana Říhová- místostarostka města 
Eva Dresslerová – MěKS Strakonice-  ředitelka festivalu 
Dana Skoupilová – MěKS Strakonice- tajemnice festivalu 
Ekonom MěKS – MěKS Strakonice-  ekonomka festivalu 
II. Schvaluje  
pana Josefa Krčka do funkce předsedy programové rady XXI. Mezinárodního dudáckého 
festivalu Strakonice 21. - 24. 08. 2014. 
 
4. MěÚSS: 
A/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 2521/2013 (95/3) 
Rada města po projednání  
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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 1.3.2013 do 30.4.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence  na 
dobu určitou  od 1.3.2013 do 30.4.2013. 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
 
B/ Ubytování v AD 
Usnesení č. 2522/2013 (95/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě pana Antonína Hodana v období od 8.2.2013 do 
30.4.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 8.2.2013 do 30.4.2013.  
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
5. Darovací smlouva ČZ a.s. 
Usnesení č. 2523/2013 (95/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy mezi ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00  Praha 5            
a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, ve které se ČZ a.s. zavazuje 
poskytovat městu Strakonice finanční částku 200,- Kč měsíčně za každé dítě zaměstnanců   
ČZ a.s., umístěné v MŠ ve Strakonicích.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění. 
 
6. Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 – použití investičního fondu 
Usnesení č. 2524/2013 (95/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s použitím investičního fondu Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 ve výši 85 tis. Kč 
včetně DPH na nákup elektrického sporáku do školní jídelny odloučeného pracoviště 
Mateřské školy Holečkova 413.  
 
7. Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882       
Usnesení č. 2525/2013 (95/12) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla  
vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka Základní školy Strakonice, ul. 
Jiřího z Poděbrad 882. 
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8. Majetkové záležitosti 
 
1) Renata Kotálová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2526/2013 (95/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č.  002 o velikosti 1+1 a 
výměře 36,10 m2 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská pro paní Renatu Kotálovou, Strakonice, 
přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku. 
 
2) Eva Šuralová, Strakonice – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu 
Usnesení č. 2527/2013 (95/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. C16 o velikosti 1+1 a 
výměře 44,50 m2 v domě č.p. 1283 ul. Rybniční pro paní Evu Šuralovou, Strakonice, přičemž 
předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o další 3 měsíce. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
3) Miroslav Sivák, Strakonice – prodloužení Smlouvy  o nájmu bytu 
Usnesení č. 2528/2013 (95/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu na bytovou jednotku č. 012 o velikosti 2+1 a 
výměře 65,37 m2 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice, s panem Miroslavem Sivákem, 
Strakonice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení nájmu bytu o 1 měsíc, a to za 
předpokladu, že pan Miroslav Sivák v termínu do 28. února 2013 uhradí dlužné nájemné ve 
výši 6.400,-Kč za užívání bytové jednotky č. 012 v domě č.p. 47 Velké náměstí  a dále do 
31.3.2013 uhradí částku ve výši 18.000,- Kč, kterou se zavázal uhradit za pana Daniela 
Pačaje.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku 
 
4) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice 
Usnesení č. 2529/2013 (95/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „provádění pěstebních prací v lesích města 
Strakonice pro rok 2013“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou: Milan Hradecký, 
Novosedly, 387 16 Volenice, za cenu 503.382,- Kč bez DPH.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly, 387 16 Volenice, na 
provádění pěstebních činností  pro rok 2013, za cenu  je 503.382,- Kč bez DPH.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
5) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice 
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Usnesení č. 2530/2013 (95/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr dodavatele na „provádění těžby a přibližování dřeva v lesích 
města Strakonice pro rok 2013“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou: Petr Bednařík, 
386 01 Strakonice, za cenu 523.670,- Kč.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Petr Bednařík, 386 01 Strakonice, na provádění těžby a 
přibližování dřeva  pro rok 2013, za cenu 523.670,- Kč (Petr Bednařík není plátcem DPH). 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
1) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 029 o velikosti 1+0 (25,10 m2)  v domě č.p. 1065,  
ul. Mlýnská, Strakonice I  
Usnesení č. 2531/2013 (95/7a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 029/1065 o velikosti 1+0 (25,10 m2) v domě č.p. 1065 ul. Mlýnská, 
Strakonice I, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) Marii Janoutové, Drahonice, 
za  cenu  305.999,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s paní Marií Janoutovou dle 
podmínek bodu I. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s paní Marií Janoutovou dle podmínek bodu I. 
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. 029 o velikosti 1+0 (25,10 m2) v domě č.p. 
1065 ul. Mlýnská, Strakonice I, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje  ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
2) Prodej uvolněné bytové jednotky č. 008 o velikosti 3+1 (73,30 m2)  v domě č.p. 87,  ul. 
Na Ohradě,  Strakonice II  
Usnesení č. 2532/2013 (95/7a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem b.j. 008/87 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě č.p. 87 ul. Na Ohradě, 
Strakonice II, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) manž. Petře a Václavu 
Marouškovým, Strakonice, za  cenu  855.555,-Kč. 
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manž. Petrou a Václavem 
Marouškovými dle podmínek bodu I. 
III. Doporu čuje ZM 
souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy s manž. Petrou a Václavem Marouškovými dle 
podmínek bodu I. 
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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. 008 o velikosti 3+1 (73,30 m2) v domě č.p. 
87 ul. Na Ohradě, Strakonice II, ve vlastnictví města Strakonice, o to písemně požádá. 
V. Doporučuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětných smluv. 
 
3) Darovací smlouva – společný vodohospodářský majetek města Strakonice, městyse 
Katovice, obce Pracejovice, obce Mutěnice a obce Radošovice 
Usnesení č. 2533/2013 (95/7a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi městysem Katovice, IČ 00251305, obcí 
Mutěnice, IČ 46687718, obcí Pracejovice, IČ 00251682, a obcí Radošovice, IČ 00251739, 
jako dárci a městem Strakonice, IČ00251810, jako obdarovaným, jejímž předmětem je  
bezúplatný převod spoluvlastnických podílů na společném vodohospodářském majetku, a to 
v následujících podílech: od městyse Katovice podíl ve výši 3/100, od obce Mutěnice podíl 
ve výši  1/100, od obce Pracejovice podíl ve výši 1/100 a dále od obce Radošovice podíl ve 
výši  2/100.  Společný vodohospodářský majetek je soubor movitého a nemovitého majetku 
včetně staveb a pozemků, který je specifikován v příloze. Nemovitý majetek je zapsán na 
LV č. 4479 pro k.ú. Strakonice, dále LV č. 5344 pro k.ú. Střela a dále LV č.452 pro k.ú. 
Pracejovice a dále LV č. 4568 pro k.ú. Mutěnice u Strakonic. Město se na základě této 
smlouvy stane výlučným vlastníkem společného vodohospodářského majetku.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit na základě jednání s výše uvedenými spoluvlastníky bude dále uzavřena samostatná 
smlouva řešící plnění a garance ze strany města Strakonice v souvislosti s dodávkou pitné 
vody, a to: 

• Garance udržení v provozu ÚV Pracejovice a souvisejících zařízení pro předmětné 
obce v délce trvání min. 20 let. 

• Garance rekonstrukce a modernizace ÚV Pracejovice dle stavebního povolení č.j. 
ŽP/422/G-2020/2009-MSk 

• Garance metody tvorby nájemného hrazeného městu Strakonice provozovatelem 
(nájemcem) na současném společném vodohospodářském infrastrukturním majetku, 
jehož součástí je úpravna vody Pracejovice tak, aby nedošlo k nekontrolovanému 
růstu ceny vody předané, resp. dodané. 

III. Doporu čuje ZM 
pověřit Radu města dořešením celkového textu smluv, řešící plnění a garance dle bodu II. 
IV. Pověřuje 
starostu města uzavřením darovací smlouvy a samostatné smlouvy řešící uvedené garance dle 
bodu II. 
 
1) Projekt – oprava  a  rekonstrukce  Husova č.p. 380, Strakonice   
Usnesení č. 2534/2013 (95/7b) 
Rada města po projednání  v souvislosti se změnou zadání  projektové dokumentace     
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „Projekt 
- oprava  a  rekonstrukce  Husova č.p. 380, Strakonice“  uzavřené mezi městem Strakonice a 
firmou Ing.arch. Petr Wízner, WÍZNER AA architektonický ateliér . 
Předmětem tohoto dodatku je : 
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- změna ceny díla s ohledem na změny zadání ve výši plus 104 949,-Kč včetně DPH               
na celkovou cenu díla 520 562,- Kč včetně DPH. 
-změna termínu dokončení díla, nový  termín dokončení je stanoven na 6 týdnů od podpisu  
dodatku č.2. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo. 
 
2) Žádost o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí do  pozemku 
v majetku města Strakonice č. 2010 - 208 ze dne 22.6.2010  na akci: „Stavební úpravy – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Na Ohradě a Nábřežní, Strakonice“. 
Žadatel: E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
v zastoupení: Radka Bambulová, projekt. činnost ve výstavbě, Žižkova 66,  373 72 
Lišov. 
Usnesení č. 2535/2013 (95/7b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o uložení inženýrských sítí č. 2010 - 208 v souvislosti 
s přípravou stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Na 
Ohradě a Nábřežní, Strakonice“, jehož předmětem bude rozšíření o uložení potrubí NTL 
plynovodu do  pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 651/3 a p.č. dle KN 726/4 
vše v k.ú. Nové Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dodatku č.1. 
 
3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví  
města Strakonice p.č. dle KN 1334/1 v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou 
přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy a přístavba domu č.p. 331“. 
Žadatel: GRADET GAMES s.r.o., Slovanská tř. 66, 326 00 Plzeň  
V zastoupení: Ing. Karel Hornych,  387 01 Volyně 
Usnesení č. 2536/2013 (95/7b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uložením vodovodní přípojky do pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1334/1 
v k.ú. Strakonice  v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Stavební úpravy a 
přístavba domu č.p. 331“, dle sazebníku, za podmínky,  že veškeré práce budou provedeny 
v souladu s Technickými podmínkami TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“Schválených ministerstvem 
dopravy. Nová vodovodní přípojka bude uložena v trase stávající . Stávající přípojka bude 
z pozemku odstraněna. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětného dohody. 
 
9. HC Strakonice o.s. – udělení výjimky ze zásad 
Usnesení č. 2537/2013 (95/9) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních 
transferů) města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity 
pro rok 2011 a následující roky HC Strakonice, o. s., v souvislosti s poskytnutím záloh 
v měsících únor 2013 a duben 2013 na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice 



 8

pro kategorie žactva, dorostu a juniorů na I. a II. čtvrtletí 2013 s tím, že bude výpisem 
z banky doložena úhrada nezaplacené faktury za nájemné za listopad 2012 nejpozději do 31. 
5. 2013. Pokud nedojde k úhradě ve stanovené lhůtě, je HC Strakonice, o. s., povinen vrátit 
zpět na účet města Strakonice poskytnuté zálohy nejpozději do 14. 6. 2013.    
II. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančních příspěvků (neinvestičních 
transferů) města Strakonice určených pro tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity 
pro rok 2011 a následující roky HC Strakonice, o. s., v souvislosti s vyplacením příspěvků na 
nájemné ve sportovních zařízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospělých za 
období I. a II. čtvrtletí 2013 v červnu 2013 za podmínky, že bude výpisem z banky doložena 
úhrada nezaplacené faktury za nájemné za listopad 2012 nejpozději do 31. 5. 2013. Pokud 
nedojde k úhradě ve stanoveného lhůtě, zaniká nárok HC Strakonice, o. s.,   na příspěvek na 
zmiňovaná období.  
 
10. TJ Fezko Strakonice, oddíl plaveckých sportů – navýšení rozsahu hodin  
Usnesení č. 2538/2013 (95/11) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádost TJ Fezko Strakonice, oddíl plaveckých sportů na navýšení rozsahu hodin finančně 
podporovaných z rozpočtu města. 
II. Nesouhlasí 
s navýšením průměrného rozsahu hodin finančně podporovaného městem Strakonice na úkor 
hodin určených pro veřejnost dle požadavku obsaženého v žádosti.  
 
11. Základní školy zřizované městem Strakonice – sazby za pronájem tělocvičen 
Usnesení č. 2539/2013 (95/10) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
informaci o hodinových sazbách za pronájem tělocvičen a ostatních prostor v základních 
školách zřizovaných městem Strakonice využívaných ke sportovním aktivitám.  
 
12. Jednání komise pro sport 
Usnesení č. 2540/2013 (95/6) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání komise pro sport ze dne 31. 1. 2013. 
II. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku SK Basketbal Strakonice na rozhodčí a ceny při 3. ročníku náborové akce 
„Koš umí dát každý“ ve Sportovní hale STARZ ve Strakonicích dne 24. 2. 2013.  
III. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč SK Basketbal Strakonice na organizaci 1. ročníku 
Jarního turnaje nejmladšího minižactva U11 „Neděli si bez basketbalu neumíme představit“  
ve Sportovní hale STARZ ve Strakonicích dne 17. 3. 2013. 
IV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč SK Basketbal Strakonice na organizaci 
mezinárodního velikonočního turnaje starších žáků 2013 ve Sportovní hale STARZ ve 
Strakonicích ve dnech 29.-31. 3. 2013. 
V. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 6 000 Kč Okresnímu fotbalovému svazu Strakonice na ceny při 
fotbalových turnajích ve Sportovní hale STARZ ve Strakonicích ve dnech 16. 2. (mladší přípravky), 
23. 2. (starší přípravky) a 9. 3. 2013 (žáci). 
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VI. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč TJ ČZ Strakonice – oddílu házené na organizaci souboru 
mládežnických turnajů pro kategorie dorostenky, minižactvo a přípravky, dorostenci, mladší žáci a 
starší žáci v Házenkářské hale ve Strakonicích ve dnech 26. 1., 2. 2., 16. 2., 9. 3., 17. 3. 2013.  
VII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč TJ ČZ Strakonice – šachovému oddílu na nájemné při 
celostátním šachovém turnaji OPEN Strakonice v Sokolovně ve Strakonicích ve dnech 30.-31. 3. 
2013.     
VIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 000 Kč TJ Sokol Strakonice na župní přebor v plavání na 
Plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 19. 1. 2013.  
IX. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Strakonice na dětský karneval ve Strakonicích dne 10. 2. 2013.  
X. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000 Kč TJ Sokol Strakonice na republikovou přehlídku pódiových 
skladeb v Praze dne 16. 3. 2013. 
XI. Nesouhlasí 
s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Strakonice na krajský bodovací turnaj mužů ve stolním tenise 
v Sokolov-ně ve Strakonicích dne 16. 3. 2013. 
XII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání a ceny při 
celostátním turnaji starších žáků kategorie „B“ v Tenisové hale ve Strakonicích ve dnech 5.-8. 1. 
2013.   
XIII. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 500 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání a ceny při 
celostátním turnaji mladších žákyň v Tenisové hale ve Strakonicích ve dnech 9.-11. 2. 2013. 
XIV. Souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1 500 Kč Tenis klubu Strakonice, o. s., na uspořádání a ceny 
při celostátním turnaji mladších žáků v Tenisové hale ve Strakonicích ve dnech 9.-11. 2. 
2013.  
XV. Souhlasí 
s navýšením průměrného rozsahu hodin HC Strakonice, o. s., pro kategorie žactva, dorostu  
a juniorů v roce 2013 za podmínky, že  finanční prostředky potřebné na úhradu navýšeného 
počtu hodin si HC zajistí z jiných zdrojů např. sponzorství. 
XVI. Souhlasí 
s navýšením průměrného rozsahu hodin pro všechny požadované kategorie TJ ČZ Strakonice 
– oddílu házené v roce 2013  za podmínky, že  finanční prostředky potřebné na úhradu 
navýšeného počtu hodin si TJ ČZ Strakonice – oddíl házené zajistí z jiných zdrojů např. 
sponzorství. 
 
13. Vlajka pro Tibet – úprava usnesení 
Usnesení č. 2541/2013 (95/6) 
Rada města po projednání  
I. Upravuje 
usn. č. 2460/2013 ze 6.2.2013 následovně: 
Rada města po projednání souhlasí s vyvěšení Tibetské vlajky 8.3.-11.3.2013 na hlavní 
budově MěÚ vzhledem k tomu, že den 10.3. připadá na neděli. 
 
14. HC Strakonice – žádost o finanční příspěvek na akci „Galavečer ledního hokeje“ 
(RO č. 12) 
Usnesení č. 2542/2013 (95/6) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 12 959,- vč DPH (na pronájem sálu v MěDK na 
akci „Galavečer ledního hokeje“, který se koná 13.4.2013. Bude kryto nedočerpaným 
kontokorentním úvěrem (RO č. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                             PhDr. Ivana Říhová 
           starosta              místostarostka 


