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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  130. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. ledna 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Cháberová, Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

   Ing. Tůma – tajemník 
   Mgr. Malotová - PR 
 
Omluveni:  PhDr. Říhová - místostarostka 
 
Program:  
1. Zápis z Rady seniorů města 
         Usnesení č. 3454/2014 
2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 

       Usnesení č. 3455/2014 
3. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
                Usnesení č. 3456/2014 
4. Majetkové záležitosti 
                                   Usnesení č. 3457/2014 – 3468/2014 
5. Smlouva o udělení licence k veř. provozování hudebních děl (Novoroční ohňostroj 2014) 
                Usnesení č. 3469/2014 
6. MěÚSS: A/Prodloužení ubytování v AD 
                Usnesení č. 3470/2014 
  B/Ukončení ubytování v AD 
                Usnesení č. 3471/2014 
7. Rozpočtová  opatření   č.  140 - 143 

       Usnesení č. 3472/2014 
8. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 

       Usnesení č. 3473/2014 
9. Dodatek č. 10 ke sml. o výpůjčce č. 377 (nebytové prostory ve Smetanově ul. -  výše záloh)  

       Usnesení č. 3474/2014 
10. Smlouva o dodávce vzdělávání pěstounů a souvisejících služeb 

       Usnesení č. 3475/2014 
11. Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 

       Usnesení č. 3476/2014 
12. Vlajka pro Tibet 

       Usnesení č. 3477/2014 
13. Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování fin. příspěvku při narození dítěte 

       Usnesení č. 3478/2014 
 
130. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
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usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1. Zápis z Rady seniorů města 
Usnesení č. 3454/2014  (130/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání Rady seniorů města ze dne 09.12.2013. 
 
2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 
Usnesení č. 3455/2014  (130/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. 
 
3. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 
Usnesení č. 3456/2014  (130/3) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
předložené znění Pravidel pro zadávání veřejných zakázek (Vydání 3.0) v podmínkách města 
Strakonice s účinností od 15.1.2014. 
II. Ukládá 
jednotlivým odborům MěÚ a organizacím zřízeným městem Strakonice postupovat v souladu 
s těmito Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice. 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Juraj Végh, Strakonice – žádost o udělení výjimky ze Zásad hospodaření s byty 
v majetku města Strakonice 
Usnesení č. 3457/2014  (130/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice (tzn. může 
podat žádost o byt) schválených ZM dne 15.10.2003 a 22.6.2005, 25. 6. 2008 a dne 14.9.2011 
panu Juraji Véghovi, Strakonice. 
 
1) SBD Strakonice a  SVJ č.p. 249, č.p. 260, č.p.257, č.p. 253, č.p. 252, č.p. 262 
v Předních Ptákovicích - nabídka části pozemku p.č. 343/1 v k.ú. Přední Ptákovice 
Usnesení č. 3458/2014  (130/4a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s přijetím daru,  a to  části pozemku p.č. 343/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přední 
Ptákovice včetně  stavby  chodníku.  Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. 
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Žádost o souhlas se změnou katastrální hranice 
Žadatel: ELEKTROSTAV STRAKONICE, I Č 47239034, Písecká 283, 38601 Strakonice 
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Usnesení č. 3459/2014  (130/4a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit se změnou části katastrální hranice mezi katastrálním územím Strakonice a 
katastrálním územím Řepice, na základě které dojde k připojení části parcely č. 478 o výměře 
2 m2  v kat. území Řepice do kat. území Strakonice, a to jako parcely č. st. 4279 o výměře 2 
m2 (dle geometrického plánu č. 73161, 436-397/2013 pro změnu obvodu budovy, vyznačení 
budovy a změny hranice katastrálního území, vyhotoveného Elektrostav Strakonice s.r.o., 
potvrzeného katastrálním úřadem dne 25.4.2013 pod č. 0307/2013).  
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu města podpisem předmětného souhlasného vyjádření.  
 
3) Vydání nemovitostí dle novely zákona č. 172/1991 Sb. 
Usnesení č. 3460/2014  (130/4a) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vydáním níže uvedených nemovitostí do vlastnictví města Strakonice v souladu s 
ust. § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona  č. 173/2012 Sb.,: 
- budova čp. 146 v části obce Strakonice II, způsob využití bydlení, na st. parc.č. 167/1   
- pozemek parc.č. st. 167/1 o výměře 921 m2 (dle GP vyhotoveného Ing. Františkem Lebedou 
č. 1361-16/2013 byla do parcely st. 167/1 o výměře 798 m2 přisloučena část parcely č. 841           
o výměře 123 m2)  
- budova bez čp/če,  způsob využití garáž, na st. parc.č. 167/3  
- pozemek parc.č. st. 167/3 o výměře 97 m2, 
vše v kat. území Nové Strakonice. 
Zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude proveden  na základě souhlasného 
prohlášení České republiky – Ministerstva obrany a města Strakonice (viz příloha).    
II. Doporu čuje ZM 
pověřit starostu podpisem souhlasného prohlášení dle přílohy. 
 
1) Převod pozemků v lokalitě  „Železniční stanice Strakonice“   
Usnesení č. 3461/2014  (130/4b) 
Rada města po projednání  
I. Pověřuje 
starostu města jednáním o převodu pozemků v lokalitě „Železniční stanice Strakonice“ 
v souladu s nově zaslanou nabídkou od  Českých drah, a.s. a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, Nové Město ze dne 6.12.2013 s přihlédnutím na stav nově 
nabízených pozemků (např. zastavěnost pozemků stavbami určenými při revitalizaci lokality 
k demolici). 
 
2) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 uzavřené se společností PROTOM 
Strakonice, s.r.o. na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 
1, čp. 2, čp. 270“ 
Usnesení č. 3462/2014  (130/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 na realizaci stavby „Stavební úpravy 
– Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ uzavřené dne 13.8.2013 mezi městem 
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Strakonice a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice,                
IČ : 43841252, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 

- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce držák truhlíků do oken na jižní fasádě 
objektu č.p. 2, SO 06 (ZL 1), odpočet nerealizovaného kanalizačního potrubí KG – 
DN 300 (menší rozsah prací) v č.p. 3, SO 08 (ZL 5), slevu 10% na zateplovací systém 
(pol. 33) na severní fasádě č.p. 2 dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 21.11.2013, 
SO 07 (ZL 6), změna - nahrazení nápisu Městský úřad reliéfem na jižní fasádě č.p. 2 
dle bodu 63) zápisu ze 7.KD, SO 06 (ZL 7), odpočet montáže stávajících mříží na 
okna na severní fasádě č.p. 3, SO 08 (ZL 8), o částku 19.957,- bez DPH, tzn. 24.148,- 
Kč včetně DPH 21 %. 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 
3) Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, Volyně, náměstí Hrdinů 69  

– žádost u ukončení nájemní smlouvy dohodou 
– oznámení o neuzavření nájemní smlouvy 

Usnesení č. 3463/2014  (130/4b) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem prodejního stánku číslo 4 o půdorysu cca 25 m2, včetně 
pozemku pod markýzou, umístěného  na části  pozemku p.č. st. 308 v k.ú. Strakonice,                   
o  velikosti cca 25 m2 , 
- s minimální výší nájmu za užívání stánku číslo 4,  3.800,- Kč měsíčně v případě uzavření  
nájemní smlouvy na dobu určitou 12 měsíců, bez DPH + inflace + náklady na služby a 
energie  dle poměrových  měřidel, 
- s minimální cenou pronájmu za užívání stánku číslo 4,  5.320,- Kč měsíčně v případě 
uzavření nájemní smlouvy na 6 měsíců, bez DPH + náklady na služby a energie                         
dle poměrových  měřidel. 
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické 
energie a vody, kdy budoucí uživatel prodejního stánků má právo toto sociální zařízení užívat, 
ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě, že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308, 
v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním 
předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude plnit řádně povinnosti nájemce 
stanovené předmětnou smlouvou. 
II. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy číslo 2013-427, uzavřené mezi městem Strakonice a Jednotou, 
spotřební družstvo ve Volyni, a to dohodou o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy číslo 
2013-427, pokud bude současně s touto dohodou uzavřena k předmětu nájmu nová nájemní 
smlouva s novým nájemcem s účinností ode dne následujícího po skončení nájmu tak, aby byl 
předmět nájmu bezprostředně znovu pronajat, tj. bez časového prodlení mezi nájmy a 
současně bude uhrazeno odstupné ve výši odpovídající  2 měsíčnímu nájmu za stánek č. 9  na 
který nebyla s Jednotou, spotřební družstvo ve Volyni uzavřena smlouva, ale byl pro její 
potřeby po tuto dobu rezervován. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné dohody. 
IV. Potvrzuje 
dle usnesení číslo 3122/2013/XII , tj.  
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(v případě gastro stánků, kdy  nedojde k podpisu nájemní smlouvy, stanovit 1. náhradníka na 
tyto stánky a to  pana Michala Frčku,  Cehnice, 387 52 Cehnice, za nabídnutou cenu na 
aktuální stánek, za účelem provozování  občerstvení a dále 2. náhradníka pana František 
Wohlmut, Strakonice za nabídnutou cenu za účelem provozování občerstvení, a to v případě, 
že pan Frčka odmítne předmětnou nájemní smlouvu podepsat) 
uzavření nájemní smlouvy s panem Františkem Wohlmutem, Strakonice, za cenu 4.500,- Kč 
měsíčně + DPH + inflace + náklady na služby a energie, dle poměrových měřidel vzhledem 
k tomu, že pan Ahmed Kamel, pan Michal Frčka a nyní Jednota Volyně odmítli podepsat 
nájemní smlouvu.  
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s tím, že pokud bude nájemce plnit 
řádně povinnosti stanovené předmětnou smlouvou, dojde k automatickému prodloužení 
nájemní smlouvy o 1 rok. Prodejní stánek bude užíván za účelem provozování prodejny 
občerstvení – prodej zmrzliny a doplňkového sortimentu. 
U gastro stánků je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného 
pro veřejnost a skladu, umístěného ve stánku číslo 12, dále náklady za spotřebu elektrické 
energie a vody, kdy budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální 
zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické 
energie a vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají právo toto 
sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na  pronájem  prodejního  gastro  stánku  číslo 8  o půdorysu stánku cca 
20 m2, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku p.č. st. 308 v k.ú. 
Strakonice o velikosti 20 m2  
- s minimální cenou pronájmu 4.000,- Kč měsíčně v případě uzavření nájemní smlouvy                 
na dobu určitou 12 měsíců, bez DPH + inflace + náklady na služby a energie  dle poměrových  
měřidel 
- s minimální výší nájmu za užívání 1 stánku 5.600,- Kč měsíčně v případě uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + náklady na služby a energie  dle poměrových  
měřidel 
U gastro stánků je ve výši nájmu zahrnuto užívání společného sociálního zařízení určeného 
pro veřejnost a skladu, umístěného ve stánku číslo 12 dále náklady za spotřebu elektrické 
energie a vody, kdy budoucí uživatelé prodejních gastro stánků mají právo toto sociální 
zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V ceně nájmu za užívání prodejního stánku je zahrnuto užívání společného sociálního zařízení 
a úklidové komory, umístěného ve stánku číslo 11, dále náklady za spotřebu elektrické 
energie a vody v tomto stánku, přičemž budoucí uživatelé prodejních stánků mají právo toto 
sociální zařízení užívat, ale i povinnost o něj pečovat.  
V případě,  že bude nájemní smlouva na užívání prodejního stánku na pozemku p.č. st. 308, 
v k.ú. Strakonice uzavřena na dobu 12-ti měsíců, souhlasí s automatickým prodlužováním 
předmětné smlouvy, a to v případě, že budoucí nájemce bude  plnit řádně povinnosti nájemce 
stanovené předmětnou smlouvou. 
 
1) MUDr. Ján a MUDr. Dana Fialkovičovi – žádost o uvedení členů nájemcovi 
domácnosti do Smlouvy o nájmu bytu  
Usnesení č. 3464/2014  (131/2) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě č. 2010-272, přičemž předmětem dodatku bude 
doplnění čl. IV. o ustanovení, že v bytě bydlí kromě nájemců tzn. MUDr. Jána Fialkoviče, a 
MUDr. Dany Fialkovičové další členové jejich domácnosti, a to jejich synové Viktor 
Fialkovič a Lukáš Fialkovič.   
2) Přehled objednávek majetkového odboru za 4. čtvrtletí 2013 
Usnesení č. 3465/2014  (131/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
předložený Přehled objednávek majetkového odboru za 4. čtvrtletí 2013. 
 
3) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3466/2014  (131/2) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2012-400 uzavřené dne 14.11.2012 mezi městem Strakonice 
a paní Miroslavou Bernasovou, Katovice, jejímž předmětem je pronájem garážového stání č. 
4 v objektu Leknínová 1392, Strakonice, a sice dohodou ke dni 28.2.2014.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 4 v objektu Leknínová 1392, 
Strakonice. 

 
4) Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3467/2014  (131/2) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí  
s ukončením nájemní smlouvy č. 2013-444 uzavřené dne 29.10.2013  mezi městem 
Strakonice a panem Milanem Šmídem, Strakonice, jejímž předmětem je pronájem garážového 
stání č. 8 v objektu Leknínová 1392, Strakonice, a sice dohodou ke dni 31.1.2014.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 8 v objektu Leknínová 1392, 
Strakonice. 
 
1) Výkup pozemku parc.č. 364/1 v k.ú. Strakonice  – doplnění usnesení č. 605/ZM/2013 
Usnesení č. 3468/2014  (131/2) 
Rada města po projednání  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s doplněním usnesení č. 605/ZM/2013 týkající se výkupu pozemku parc.č. 364/1 
v k.ú. Strakonice v tom smyslu, že veškeré poplatky, daně a jiné náklady související 
s převodem vlastnického práva bude hradit město Strakonice.  
 
5. Smlouva o udělení licence k veř. provozování hudebních děl (Novoroční ohňostroj 
2014) 
Usnesení č. 3469/2014  (130/5) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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s uzavřením hromadné smlouvy o udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl se 
společností Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 
zvukově obrazových záznamů, o.s., Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1, IČ 00537772.  
Jedná se o udělení oprávnění k užití hudebních děl v rámci akce pořádané městem Strakonice: 
Novoroční ohňostroj 1. ledna 2014. 
Autorská odměna činí celkem 207,- Kč (včetně DPH). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění. 
 
6. MěÚSS:  
A/Prodloužení ubytování v AD 
Usnesení č. 3470/2014  (130/6) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě pana Jana Bledého, paní Ireny Kovacsové, 
paní Věry Žigové na dobu určitou od 1.2.2014 do 31.3.2014. 
II. Ukládá 
MěÚSS Strakonice uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence na 
dobu určitou od 1.2.2014 do 31.3.2014. 
III.  Pov ěřuje    
ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální 
prevence. 
  
B/Ukončení ubytování v AD 
Usnesení č. 3471/2014  (130/7) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
ukončení ubytování v Azylovém domě pana Vladimíra Procházky. 
 
7. Rozpočtová  opatření   č.  140 - 143 
Usnesení č. 3472/2014  (130/8) 
Rada města po projednání  
I.  Schvaluje 
RO  č. 140      Změna rozpisu rozpočtu  
Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke změně částky ani účelu poskytnutých prostředků, 
dochází pouze k přesunům v rámci daného odboru 
odbor ú čel org. paragraf  položka  částka 
            
ŽP údržba zeleně ve městě  400 3745 5169 -76 300 
  pořízení vánoční výzdoby (vánoční věnec u Prioru) 400 3745 6122 76 300 
 (přesun z neinvestiční položky na investiční)     
            
ŽP údržba zeleně ve městě - dosadby 406 3745 5169 -72 000 
  pořízení květinové pyramidy a nádob na květinovou výzdobu 406 3745 61xx 72 000 
 (přesun z neinvestiční položky na investiční)     
            
Maj VHF – vodovody – opravy a údržba 727 2310 5171 -335 000 
 vodovody a kanalizace – pořízení čerpadel a dalšího vybavení 727 23xx 6122 335 000 
 (přesun z neinvestiční položky na investiční)     
      
Maj Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 726 2321 6121 - 109 000 
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 ČOV – oprava střechy 726 2321 5171 109 000 
 (přesun z investiční  položky na neinvestiční)     
RO  č. 141  ve výši  7 000,-  Kč  
Zvýšení rozpočtu odboru životního prostředí na položce ochrana přírody –   ekologická 
výchova. Rozpočtové opatření bude kryto přijatou finanční  odměnou od občanského sdružení 
Krasec za  vítězství v krajské soutěži Jihočeská ratolest 2013. 
RO  č.  142  ve výši  66 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka, oddělení personalistiky 
z položky ostatní osobní výdaje, kde dojde k úspoře finančních prostředků na položku 
náhrada mzdy v době nemoci. 
RO  č.  143  ve výši  250 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu majetkového odboru z položky komunikace –
opravy a rekonstrukce, kde dojde k úspoře finančních prostředků na úhradu energií - 
elektrická energie, teplo, voda v budovách města. 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 140 - 143  provést. 
 
8. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 
Usnesení č. 3473/2014  (130/9) 
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 
21. února 2014 – Rybářský ples, Česká tábornická unie - Klub sportovních rybářů 
Strakonice – Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, Strakonice – pořádá Česká tábornická 
unie - Klub sportovních rybářů Strakonice, Máchova 902, Strakonice I, 386 01, IČ 69538239  
- od 22:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne 
22. února 2014 – Ples velitele 25. protiletadlového raketového pluku, Armádní sportovní 
klub o.s. Strakonice – KD Strakonice, Mírová 831, Strakonice – pořádá Armádní sportovní 
klub o.s. Strakonice, Školní 41, Strakonice II, 386 02, IČ 63263785  - od 22:00 hodin do 
04:00 hodin následujícího dne 
 
9. Dodatek č. 10 ke sml. o výpůjčce č. 377 (nebytové prostory ve Smetanově ul. - výše 
záloh)  
Usnesení č. 3474/2014  (130/10) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s uzavřením  dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce č. 377 mezi Úřadem práce ve Strakonicích 
se sídlem Textiláků 393, 386 01 Strakonice, IČ 00476234 a městem Strakonice, jehož 
předmětem je navýšení čtvrtletních záloh na energie, odvoz odpadu, úklid společných prostor 
a na spotřebovaný hygienický materiál podle skutečného vyúčtování za r. 2013 v budově ve 
Smetanově ulici čp. 533 a změna výměry výpůjčky nebytových prostor. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 10 ke smlouvě v předloženém znění. 
 
10. Smlouva o dodávce vzdělávání pěstounů a souvisejících služeb 
Usnesení č. 3475/2014  (131/1) 
Rada města po projednání  
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I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dodávce vzdělávání a souvisejících služeb  na rok 2014 s Občanským 
sdružením Prevent  z.s., Heydukova 349, Strakonice 386 01, IČ 69100641. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
11. Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice 
Usnesení č. 3476/2014  (131/3) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice ze dne 9. 12. 2013. 
 
12. Vlajka pro Tibet 
Usnesení č. 3477/2014  (131/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2014 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) u 
příležitosti 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělní správní vyvěsit výše uvedenou vlajku. 
 
13. Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování fin. příspěvku při narození 
dítěte 
Usnesení č. 3478/2014   
Rada města po projednání  
I. Nesouhlasí 
s ohledem na okolnosti s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku 
při narození dítěte Mgr. Miluši Duškové v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do 
života“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel   
           starosta               místostarosta   


