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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  104. jednání Rady města Strakonice 

konaného 22. května  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   
Omluveni:   Mgr. Malotová – PR 
 
Program:  
 

        
1. Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice,  Změna  
Pravidel pro  poskytování informací, Změna Organizačního řádu 

       Usnesení č. 2788/2013   
2. Kontakt bB – záštita nad třemi týdny pobytové akce „XXI. Plavecké léto“ 

       Usnesení č. 2789/2013   
3. Příspěvek o. s. ADRA pobočka Strakonice na ADRA – den pro děti 

       Usnesení č. 2790/2013   
4. Benefiční sportovní akce Na kole dětem – příspěvek nadačnímu fondu a záštita starosty 

       Usnesení č. 2791/2013   
5. MěÚSS:  A/ubytování v AD 

       Usnesení č. 2792/2013   
  B/souhlas s přijetím daru 

       Usnesení č. 2793/2013   
6. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským 
pro práva k dílům hudebním, o. s.          

       Usnesení č. 2794/2013   
7. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 2795/2013 – 2809/2013   
8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006  

       Usnesení č. 2810/2013   
9. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 

       Usnesení č. 2811/2013  
10.  Občanské sdružení STRAKOBAND – finanční příspěvek               

       Usnesení č. 2812/2013 
 
 
103. jednání Rady města Strakonice zahájil pan místostarosta Ing. Pavel Pavel v 15:35 hodin 
v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. 
Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice,  
Změna  Pravidel pro  poskytování informací, Změna Organizačního řádu 
Usnesení č. 2788/2013 (104/1) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
změnu. Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
schválených dne 4.4.2012,  s tím, že čl.  2  zní takto: 
“ Zadávání veřejných zakázek je prováděno v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění  a  v  souladu s příslušnými  prováděcími 
předpisy.“ 
II. Schvaluje 
 změnu. Pravidel pro poskytování informací s tím, že  v oddíle „ Rozhodnutí“  se vypouští 
poslední věta tohoto znění: „Ve výše popsaných případech lze rovněž využít § 15 odst. 4 
zákona upravující presumpci odepření poskytnutí informace.“. 
III. Schvaluje  
změnu Organizačního řádu s tím, že se nahrazuje odkaz na vnitřní předpis takto: odkaz v 
čl.12 na  Spisový a skartační  řád MěÚ Strakonice  v a čl. 14 na Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice. 
 
2. Kontakt bB – záštita nad třemi týdny pobytové akce „XXI. Plavecké léto“ 
Usnesení č. 2789/2013 (104/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s převzetím záštity starostou města nad třemi týdny pobytové akce „XXI. Plavecké léto“ 
s intenzivní výukou plavání pro osoby s tělesným postižením, pořádaného od 7.7. – 
28.7.2013  ve Strakonicích, v areálu letního koupaliště Na Křemelce.  
 
3. Příspěvek o. s. ADRA pobočka Strakonice na ADRA – den pro děti 
Usnesení č. 2790/2013 (104/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím příspěvku o. s. ADRA pobočka Strakonice, Vinařického 444, 397 01  Písek, ve 
výši Kč 1000,- na zajištění akce ADRA - den pro děti, který se uskuteční v termínu  
8. září 2013 v prostorách Rennerových sadů ve Strakonicích. Bude hrazeno z rozpočtu 
odboru školství a CR, organizace 217. 
 
4. Benefiční sportovní akce Na kole dětem – příspěvek nadačnímu fondu a záštita 
starosty  
Usnesení č. 2791/2013 (104/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s příspěvkem nadačnímu fondu Na kole dětem (NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa 
Zimovčáka, IČO: 292 35 715, Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou – Milokošť, PSČ 698 01) 
ve výši 4.000 Kč určenému na ozdravné pobyty a doprovodné psychosociální programy 
onkologicky nemocných dětí. Příspěvek bude vyplacen z kapitoly Zdravé město Strakonice. 
II. Souhlasí  
poskytnutí záštity starosty města nad čtvrtým ročníkem sportovně charitativního projektu Na 
kole dětem. 
 
5. MěÚSS:  
A/ ubytování v AD 
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Usnesení č. 2792/2013 (104/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Denisy Kalalové v období od 22.4.2013 do 31.7.2013. 
s ubytováním v Azylovém domě pana Františka Jandy v období od 23.4.2013 do 31.7.2013. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence na dobu  
od 22.4.2013 do 31.7.2013 (paní Kalalová) a na dobu od 23.4.2013 do 31.7.2013 (pan Janda) 
III. Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice  podpisem smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence. 
 
B/ souhlas s přijetím daru  
Usnesení č. 2793/2013 (104/7) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů od firmy  LAMIVEX s.r.o, Za Pilou 1328, 386 01 
Strakonice, IČ 26072459. Předmětem daru jsou 4 stojany na informační tiskopisy do DS 
Rybniční v celkové částce 4.800,- Kč. 
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
6. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, o. s.       
Usnesení č. 2794/2013 (104/8) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností OSA – 
Ochrammý svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. Armády 20, 16056 Praha 6. 
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce Strakonické vítání léta na strakonickém 
hradě 27. dubna 2013. Autorská odměna činí 1297,- vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
7. Majetkové záležitosti 
 
1) Myslivecké sdružení Banín Dražejov, Dražejov 23, Strakonice, v zastoupení Ladislav 
Hořejší – jednatel 
- výpůjčka části pozemku p.č. 223 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Usnesení č. 2795/2013 (104/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice a Mysliveckým sdružením Banín 
Dražejov, Dražejov 24, Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka části pozemku p.č. 223 
o výměře cca 100 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice, za účelem umístění 
skladu nářadí a zrnin, na dobu neurčitou. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
2) Žádost paní Jany Braťkové, Strakonice o úpravu podmínek pronájmu NP v objektu 
č.p 49 na Velkém náměstí  ve Strakonicích  
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Usnesení č. 2796/2013 (104/4) 
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s tím, aby náklady proinvestované nájemcem paní Janou Braťkovou, Strakonice, při úpravách 
nebytových prostorů o výměře 22 m2 v přízemí objektu č.p. 49 na Velkém náměstí ve 
Strakonicích,  byly nájemci paní Braťkové odečítány z nájemného za pronajaté  nebytové 
prostory.  
II. Souhlasí  
s rozšířením účelu využití předmětu nájmu, schváleného radou města dne 17.4.2013 
usnesením č. 2711/2013, a sice  o kopírování a inzerci.  
III.  Nesouhlasí  
 s tím, aby umístění inzertní vitríny o velikosti cca 600x700 mm na dům č.p. 49 Velké nám.  
ve Strakonicích paní Janou Braťkovou bylo součástí nájemní smlouvy na pronájem 
nebytového prostoru v uvedeném objektu a doporučuje řešit umístění inzertní vitríny 
samostatně obvyklým způsobem - zveřejnění záměru na pronájem plochy pro umístění 
inzertní vitríny, souhlas architekta města, příp. stavebního úřadu, schválení pronájmu Radou 
města Strakonice a uzavření samostatné nájemní smlouvy. 
IV. Nesouhlasí 
s prominutím úhrady nájemného nájemci paní Janě Braťkové z pronajatých prostorů za         
1. měsíc nájmu po podpisu nájemní smlouvy a trvá na úhradě nájemného od podpisu nájemní 
smlouvy. 
 
1) Manželé Karel a Marie Jindrovi, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Usnesení č. 2797/2013 (104/4a) 
Rada města po projednání  
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením  záměru  na prodej pozemku p.č. 441/60 o výměře 24 m2, p.č. 441/59 
o výměře 24 m2,  p.č. 441/58 o výměře 24 m2,  p.č. 441/57 o výměře 24 m2, celkem tedy 96 
m2, vše v k.ú. Strakonice. 
 
2) Ing. Xuan Ang Bui, Praha 6 - Dejvice – prodej části pozemku p.č. 171/2 v k.ú. 
Strakonice  
Usnesení č. 2798/2013 (104/4a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
trvat na prodeji části pozemku p.č. 171/2 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Strakonice, 
spoluvlastníkovi nemovitosti čp. 212, na pozemku p.č. st. 88, v k.ú. Strakonice, panu Ing. 
Xuan Ang Buiemu, za cenu minimálně ve výši znaleckého posudku. Přesná výměra bude 
určena na základě geometrického plánu.  
 
3) Vyhlášení záměru na bezúplatný převod – v kat. území Mutěnice 
Usnesení č. 2799/2013 (104/4a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí: 
- pozemek parc.č. st. 36 o výměře 146 m2  
- stavba bez čp/če tech. vyb. postavená na pozemku parc.č. st. 36, 
vše v kat. území Mutěnice u Strakonic. 
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4) Vyhlášení záměru na bezúplatný převod – v kat. území Pracejovice 
Usnesení č. 2800/2013 (104/4a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí: 

- pozemek parc.č. 938 o výměře 249 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
- pozemek parc.č. 943 o výměře 4.182 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
- část pozemku parc.č. 945 o výměře cca 1.700 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, který 

vznikne na základě geometrického plánu po oddělení pozemku o výměře cca 224 m2 
z původních 1.924 m2 pozemku v souvislosti s umístěním stavby studny S2  

- pozemek parc.č. 955 o výměře 8592 m2 – vodní plocha, zamokřená plocha, 
- pozemek parc.č. 1132 o výměře 684 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, 

vše v kat. území Pracejovice. 
 
1) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. A26 v domě č.p. 805 ul. Zvolenská, Strakonice I 
Usnesení č. 2801/2013 (104/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2011-154 na užívání b.j. č. 006 
v domě č.p. 49, Velké náměstí s paní Radkou Puškovou a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu 
bytu č. A26 v domě č.p.805 ul. Zvolenská o velikosti 1+1 a výměře 40,08 m2, přičemž 
smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení vždy 
o další 1/2 rok formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. V NS 
budou vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude 
upozorněno na povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§689 Občanského 
zákoníku). Součástí NS dále bude ustanovení, že NS nebude prodloužena v případě, že 
nájemce nebude dle dohodnutých podmínek splácet dluh na nájemném za užívání bytové 
jednotky č. 006 v domě č.p. 49 Velké náměstí, Strakonice ve výši 11.654,- Kč. Na úhradu 
dluhu za užívání bytové jednotky bude od června 2013 placeno každý měsíc minimálně 
3.000,- Kč. Smlouva nebude prodloužena pokud nebude uhrazena jakákoliv jednotlivá dílčí 
splátka. Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.021,-Kč. V 
nájemní smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
2) Uvolněná b.j. 2+1, č.b. 006, v domě č.p. 49, Velké náměstí, Strakonice I 
Usnesení č. 2802/2013 (104/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2010-132 na užívání b.j. č. 001 
v domě č.p. 49, Velké náměstí s paní Andreou Kunovou a dále s uzavřením Smlouvy o nájmu 
bytu č. 006 v domě č.p. 49 Velké náměstí o velikosti 2+1 a výměře 78,40 m2, přičemž 
smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou roku s možností automatického 
prodloužení vždy o další rok, při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. V NS budou 
vyjmenovány osoby, které budou v předmětném bytě bydlet a zároveň bude upozorněno na 
povinnost hlásit osoby, které žijí s nájemcem v bytě (§689 Občanského zákoníku).  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 4.065,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
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3) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 008 v domě č.p. 205, Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 2803/2013 (104/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 008 v domě č. p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, o 
velikosti 1+1 a výměře 56,20 m2 s paní Hanou Mikešovou, Strakonice, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok 
formou dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu. 
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.891,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
4) Uvolněná b.j.  1+1, č.b. 001 v domě č.p. 205, Stavbařů, Strakonice II 
Usnesení č. 2804/2013 (104/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 211-306 na užívání b.j. č. 018 
v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice, s paní Jiřinou Kopeckou, Strakonice, a dále 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 001 v domě č.p.205 ul. Stavbařů o velikosti 1+1 a 
výměře 56,20 m2, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku 
s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou dodatku k NS při plnění podmínek 
vyplývajících z nájmu bytu.  
Měsíční nájemné pro tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.891,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné dohody a smlouvy. 
 
5) Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 018 v domě č.p. 205, ul. Stavbařů, Strakonice 
Usnesení č. 2805/2013 (104/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením  Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (39,40 m2 ), č.b. 18 v domě č.p. 205 ul. 
Stavbařů, Strakonice s paní Dagmar Větrovcovou, Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu 
bude uzavřena na dobu určitou 1 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 1.744,- Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
6) Uvolněná b.j.  2+1, č.b. 008 v domě č.p. 800, ul. Husova, Strakonice I 
Usnesení č. 2806/2013 (104/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 (63,96 m2), č.b. 008, v domě č.p. 800 ul. 
Husova, Strakonice I, s paní Liubov Semenenko, Čejetice, Strakonice, přičemž smlouva o 
nájmu bytu bude uzavřena na dobu 1 roku s možností prodloužení vždy o další 1 rok formou 
dodatku k NS při plnění podmínek vyplývajících z nájmu bytu a v souladu s ustanovením § 4 
písm. h) nařízení vlády 146/2003 Sb., v platném znění). 
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Nájemní smlouvu lze uzavřít za předpokladu, že budoucí nájemce bude splňovat podmínky 
nařízení vlády č. 146/2003 (tj. vyhodnocení výše příjmů domácnosti). Měsíční nájemné pro 
tuto bytovou jednotku je stanoveno ve výši 2.766,- Kč. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
7) Uvolněná b.j.  3+1, č.b. 008 v domě č.p. 47, Velké náměstí, Strakonice I 
Usnesení č. 2807/2013 (104/4b) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
žádosti paní Olgy Pačajové, Strakonice, p. Marka Siváka, Strakonice, p. Romana Lacka, 
Strakonice a paní Andrey Kunové, Strakonice, týkající se přidělení bytové jednotky č. 008 
v domě č.p. 47 Velké náměstí, Strakonice 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1 a výměře 88,68 m2 č.b. 008 v domě č. p. 
47 Velké náměstí, Strakonice s paní Ludmilou Havlíčkovou a p. Janem Palíškem, bytem 
Strakonice, přičemž smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 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 4.847,-Kč. V nájemní 
smlouvě bude sjednána inflační doložka.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
                 
1) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – dodatek č.2 
Usnesení č. 2808/2013 (104/4c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené v souvislosti s realizací stavby: „ÚV 
Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ mezi městem Strakonice a „Sdružením ARKO – 
PROTOM – MOTA – ENGIL“, vedoucí sdružení ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 
108, 619 00 Brno. Předmětem dodatku č.2 je změna ceny díla, a to v závislosti na celostátní 
změně sazby DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku 
 
2) Ukončení nájemních smluv  
Usnesení č. 2809/2013 (104/4c) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2011-403 uzavřené dne 21.12.2011 mezi městem 
Strakonice a panem Milanem Šmídem, Strakonice, na pronájem garážového stání č. 20, a sice 
dohodou ke dni 30.6.2013.  
II. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2012-423 uzavřené dne 30.11.2012 mezi městem 
Strakonice a panem Milanem Šmídem, Strakonice, na pronájem garážového stání č. 12, a sice 
dohodou ke dni 31.5.2013.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných dohod.  
IV. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem garážových stání č. 12 a 20 v objektu Leknínová 1392, 
Strakonice. 
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8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006    
Usnesení č. 2810/2013 (104/9) 
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 koncerty a diskotéky v termínech: 
24. května 2013 – živá hudba – koncert - JAM4U, Mamuma, Nude Prude – kemp Podskalí  - 
od 22:00 do 24:00 hodin. 
31. května 2013  - živá hudba – koncert – JZLF, Patheroye Roye, UG – Strýčkova Zahrádka 
- kemp Podskalí - od 22:00 do 24:00 hodin. 
7. června 2013 – živá hudba – koncert – Crazy Ducks, Dédété, Mole in hole, Na Hovno - 
kemp Podskalí - od 22:00 do 24:00 hodin. 
15. června 2013 – živá hudba – koncert – Hamr - kemp Podskalí - od 22:00 do 24:00 hodin. 
28. června 2013 – (Duha) Avenger, Conoped, Kaosquad, atd. - kemp Podskalí – od 22:00 do 
24:00 hodin. 
29. června 2013 – pivovarská pouť – kemp Podskalí - v jednání – Podskalí - od 22:00 do 
24:00 hodin. 
4. července 2013 – diskotéka - kemp Podskalí - od 22:00 do 24:00 hodin. 
16. srpna 2013 – živá hudba – G.A.N., The Hump, Naven - kemp Podskalí – od 22:00 do 
24:00 hodin. 
- pořádá Michal Polata, 386 01 Strakonice, IČ 16841760 
 
9. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 
Usnesení č. 2811/2013 (103/7) 
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 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 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 35 Kč/1 km pro ranní spoj a  35 Kč/1 km pro 
odpolední spoj, 80 Kč za 30 min. čekací doby/1 den + 21% DPH, fakturace jednou za měsíc. 
Bude hrazeno z rozpočtu na městskou hromadnou dopravu. 
 
10.  Občanské sdružení STRAKOBAND – finanční příspěvek               
Usnesení č. 2812/2013 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč na zajištění akce Den dětí, která se 
uskuteční 25.5.2013 v Rennerových sadech. Bude hrazeno z rozpočtu odboru školství a CR, 
organizace 217. 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Pavel                   PhDr. Ivana Říhová 
   místostarosta              místostarostka 


