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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  40. jednání Rady města Strakonice 

konaného 13. ledna 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     4 členové RM 
p. Jungvirt – místostarosta 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková  
p. Stroner – tajemník 

 
Omluveni:   Mgr. Hrdlička – starosta 

Ing. Moučka – člen RM 
Program:  

            
1. Tajemník MěÚ – oddělení personalistiky a mezd 

• Změna organizační struktury MěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu zaměstnanců 
města zařazených do MěÚ Strakonice 

           Usnesení č. 1581/2016 
2. Sociální odbor   

• Žádosti o dotace 
           Usnesení č. 1582/2016 

3. Odbor rozvoje  
• Schválení nového názvu ulice v lokalitě Na Jelence, Strakonice 

           Usnesení č. 1583/2016 
• Smlouva o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů 

           Usnesení č. 1584/2016 
• Projekt Bezpečnostní dobrovolník 2016  
                    Usnesení č. 1585/2016   

4. MěÚSS  
• Seznam uživatelů AD - 4.čtvrtletí 2015 

           Usnesení č. 1586/2016 
5. Majetkové záležitosti  

            Usnesení č. 1587/2016 – č. 1601/2016 
6. Odbor školství a CR  

• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – Novoroční 
ohňostroj 2016 

           Usnesení č. 1602/2016 
• Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční ohňostroj 2016 

           Usnesení č. 1603/2016 
• Užití znaku města 

           Usnesení č. 1604/2016 
• Projekt Jihočeského kraje -  Jižní Čechy olympijské 2016  
                    Usnesení č. 1605/2016  
• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 

           Usnesení č. 1606/2016 
7. Finanční odbor  

• Rozpočtové opatření č. 142 
     Usnesení č. 1607/2016 

8. Odbor dopravy  
• Veřejnoprávní smlouva s obcí Mečichov 

     Usnesení č. 1608/2016 
9. Vedení města 
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• Rozesílání zápisu z jednání rady města 
     Usnesení č. 1609/2016 

10. Různé 
 
 
40. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta M. Jungvirt v 15:03 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Tajemník MěÚ – oddělení personalistiky a mezd 

• Změna organizační struktury M ěÚ Strakonice a stanovení celkového počtu zaměstnanců 
města zařazených do MěÚ Strakonice 

Usnesení č. 1581/2016 (40/3) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 1.4.2016 organizační změnu za účelem zvýšení efektivnosti práce  spočívající 

a) ve zrušení oddělení kontroly finančního odboru MěÚ Strakonice tzn. zrušení pracovní pozice 
vedoucí oddělení kontroly a přesunu pracovnice oddělení kontroly do oddělení účetnictví 
finančního odboru 

b) ve zrušení pracovní pozice preventisty sociálně negativních jevů 
II. Ukládá 
tajemníkovi městského úřadu učinit všechny pracovně právní kroky s touto změnou související.  
III. Stanovuje 
s účinností od 1.4.2016 celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Strakonice 
na 154. 
 
2. Sociální odbor  

• Žádosti o dotace 
Usnesení č. 1582/2016 (39/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, Stavbařů 213, Strakonice 
z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. 
II. Doporu čuje  
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v případě zájmu o dotaci v roce 2016 požádat  
v souladu se schváleným Programem pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016     
III. Ukládá 
sociálnímu odboru provést schválené usnesení 
 
3. Odbor rozvoje  

• Schválení nového názvu ulice v lokalitě Na Jelence, Strakonice 
Usnesení č. 1583/2016 (40/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit nový název ulice „Na Jelence“. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit návrh pojmenování nové ulice na projednání v Zastupitelstvu města 
Strakonice. 
 

• Smlouva o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů   
Usnesení č. 1584/2016 (40/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1516000241 mezi 
městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Podpůrným a garančním rolnickým a 



 3 

lesnickým fondem, a.s., Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00 Praha 8. Výše podpory činí 15 
016,20 Kč.    
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.   

 
• Projekt Bezpečnostní dobrovolník 2016    

Usnesení č. 1585/2016 (40/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Dobrovolně pro Strakonice 2016“ do programu Bezpečnostní 
dobrovolník.    
II. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem žádosti o dotaci.   
 
4. MěÚSS  

• Seznam uživatelů AD - 4.čtvrtletí 2015 
Usnesení č. 1586/2016 (40/4) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období říjen - 
prosinec r.2016: 
II. Ukládá: 

a) ředitelce MěÚSS Strakonice i nadále uzavírat smluvní vztahy o službě sociální prevence 
v azylovém domě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 

b) nadále předkládat čtvrtletně na vědomí RM seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS 
Strakonice. 

 
5. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Ing. Ladislav Kubiš, Alena Kubišová, 386 01  Strakonice 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1587/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Ing. Ladislavem Kubišem, Alenou 
Kubišovou, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je umístění a provedení stavby „Rodinný dům, 
napojení stavby na inženýrské sítě, garáž, zpevněné plochy a oplocení“ na pozemku p.č. 360/58 v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
2) Pan Burak Yener, Lipkovice, Litoměřice  - prodejní gastro stánek číslo 8 na tržnici u kostela 
Svaté Markéty - pronájem 
Usnesení č. 1588/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat žadatele  „Dotazníky“, týkající se pronájmu prodejního gastro  stánku 
číslo 8  o výměře cca 20 m2, včetně části pozemku  p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza),  na 
tržnici u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice, 
- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 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 tohoto stánku 5.600,- Kč měsíčně v případě uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a energie dle poměrových 
měřidel. 
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3)  Pan Burak Yener, Lipkovice, Litoměřice - prodejní gastro stánek číslo 10 na tržnici u kostela 
Svaté Markéty - pronájem 
Usnesení č. 1589/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat žadatele  „Dotazníky“, týkající se pronájmu prodejního gastro  stánku 
číslo 10  o výměře cca 20 m2, včetně části pozemku  p.č. st. 308 pod a před stánkem (markýza),  na 
tržnici u kostela Svaté Markéty, vše v k.ú. Strakonice, 
- s minimální výší nájmu za užívání tohoto stánku 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 tohoto stánku 5.600,- Kč měsíčně v případě uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou 6 měsíců bez DPH + inflace + náklady na služby a energie dle poměrových 
měřidel. 
 
4) Paní Helena Irdzová, Strakonice – žádost o přidělení jiného bytu 
Usnesení č. 1590/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. 018 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice, 
o velikosti 1+1 a výměře 37,10 m2, s paní Helenou Irdzovou, Strakonice.  
II. Bere na vědomí 
žádost pana Václava Ráce, Strakonice, týkající se ukončení smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. č. 
018 v domě č.p. 614 ul. Budovatelská, Strakonice. 
III. Nesouhlasí  
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na užívání b.j. 003 v domě č.p. 768 V Ráji, Strakonice, o velikosti 
2+1 a výměře 65,90 m2, s Lucií Pohlotkovou, Strakonice. 
 
5) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice –  parc. č. 44/85  – kNN“.  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 1591/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se smluvní strany 
zavazují uzavřít smlouvu o věcném břemeni  pro uložení energetického zařízení do pozemků 
v majetku města Strakonice p.č. KN 475/3 a, p.č. KN 33/2, vše v k.ú. Nové Strakonice,  souvislosti 
s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice  – parc. č. 44/85 - kNN“, dle sazebníku, za 
následujících podmínek: 
- Při ukládání kabelu v blízkosti komunikace s povrchem z recyklovaného asfaltu bude při případném 
dotčení povrchu komunikace oprava provedena asfaltovou směsí v celé délce dotčení v celé šíři 
komunikace. 
- Při rýze v pásu zeleně je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a ochraně 
zeleně na území města Strakonice. Zatravněná plocha bude po skončení prací oseta travinou. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné  smlouvy. 
 
6) Pan Vít Křivanec, Strakonice – žádost o změnu platby v nájemní smlouvě 
Usnesení č. 1592/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě číslo 2015 – 413 ze dne 30.10.2015, uzavřené mezi městem 
Strakonice a panem Vítem Křivancem, Strakonice, jehož předmětem je změna způsobu platby 
nájemného a to z toho důvodu, že roční nájemné je ve výši 5.000,-Kč. 
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7) SRSoft spol. s r.o., se sídlem Bezděkovská 30, 386 01 Straknice, IČ 15818055 
- žádost o výpůjčku/pronájem částí pozemků p.č. 726/8 a p.č. 726/17, vše v k.ú. Nové Strakonice, 
obec Strakonice 
Usnesení č. 1593/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s uzavřením Smlouvy o pronájmu, mezi městem Strakonice a společností SRSoft spol. s r.o., se sídlem 
Bezděkovská ul. 30, 386 01 Strakonice, IČ 15818055, na užívání částí pozemků p.č. 726/8 a p.č. 
726/17 o celkové výměře cca 1.930 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, za účelem 
realizace stavby OC Maxim a zařízení staveniště na dobu 29 dnů.  
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájmem částí pozemků p.č. 726/8 a p.č. 726/17 o celkové výměře cca 
1.930 m2, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice, za účelem realizace stavby OC Maxim a 
zařízení staveniště předmětné stavby, na dobu 11 měsíců. 
 
8) Žádost Mateřské školy Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410 
Usnesení č. 1594/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ  Čtyřlístek  Strakonice, se sídlem 
Holečkova 410, 386 01 Strakonice, na adrese nemovitosti Holečkova 410, 386 01 Strakonice, na poz. 
parc.č. st. 472 v k.ú. Nové Strakonice, která je v majetku města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného souhlasu. 
 
9) Pronájem nebytových prostorů  u objektu bývalé OVS Strakonice  
Usnesení č. 1595/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude pronájem garáže č. 1, nacházející se    u 
objektu bývalé OVS Strakonice na poz. parc.č. st. 167/3 v k.ú. Nové Strakonice, následující žadatelce, 
za níže uvedených podmínek: 
- p.  Zuzana Drdelová Bukovská, Strakonice,  pronájem garáže č. 1 o výměře 15 m2, za účelem 
parkování osobního automobilu, za nájemné ve výši  1.920,- Kč/ročně + DPH, nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou        3 měsíce. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
10) Žádost paní Dagmar Němečkové, Strakonice o ukončení nájmu garážového stání   
Usnesení č. 1596/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy č. 2014-149 uzavřené dne 11.6.2014 mezi  městem Strakonice a paní 
Dagmar Němečkovou, Strakonice, jejímž předmětem je užívání garážového stání č. 8 v objektu 
Leknínová 1392, Strakonice, a sice dohodou ke dni 31.1.2016. 
II. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 8 v objektu Leknínová 1392, Strakonice. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné dohody.  
 



 6 

11) VEROLD Strakonice s.r.o., se sídlem Dopravní ul. čp. 35, 386 01 Strakonice, IČ 48203688 – 
dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 636/11 v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 1597/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010-360 mezi městem Strakonice a společností 
VEROLD Strakonice s.r.o., v zastoupení jednatele Ing. Josefa Ševčíka, se sídlem Dopravní ul. čp. 35, 
386 01 Strakonice, IČ 48203688, jehož předmětem bude rozšíření účelu užívání předmětu výpůjčky o 
umístění reklamní tabule (o rozměrech 5 x 0,38 x 5,2 m), dále vstupního portálu a ukotvení 
vertikálního fasádního panelu, v souladu s celostátními požadavky prodejce vozů Škoda. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2010-360.  
 
12) Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor evropských záležitostí, odd. administrace AP PRK, 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650  – Smlouva o poskytnutí 
dotace reg. č. 37-260/2015 
Usnesení č. 1598/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 80.800,- Kč na hospodaření v lesích města Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, SDO/OEZI/2480/2015, reg. č. 37-260/2015.  
 
13) Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostorů  
Usnesení č. 1599/2016 (40/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem tělocvičny v budově č.p. 193 v Lidické ulici ve Strakonicích, 
nacházející se na pozemku p.č. st.  228 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice. 
 
1) Žádost Ing. Ivana Hrdličky, Strakonice 
Usnesení č. 1600/2016 (40/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 8 o výměře 24,60 m2 v části „A“ objektu Krále 
Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice s následujícím žadatelem, za níže uvedených podmínek: 
- Ing. Ivan Hrdlička, Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, nájemné ve výši  5.166 Kč/rok + DPH. Ve smlouvě bude zapracován závazek 
nájemce, při ukončení nájmu garáže neprovádět demontáž podlahy v garáži, kterou nájemce 
dobudoval v době převzetí garáže č. 8 do pronájmu od původního vlastníka Jihočeského kraje České 
Budějovice, a garáž bude tedy v době ukončení nájmu vrácena ve stejném stavu, v jakém bude 
předána na základě uzavření nájemní smlouvy v roce 2016 s městem Strakonice (tj. včetně 
dobudované podlahy). Částka proinvestovaná Ing. Hrdličkou na dobudování podlahy v  garáži č. 8 
v uvedeném objektu nebude Ing. Hrdličkovi žádným způsobem kompenzována.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Poptávkové řízení –výběr pojišťovacího makléře – podání námitky 
Usnesení č. 1601/2016 (40/1a) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
námitku proti výběru pojišťovacího makléře pro pojistnou smlouvu v rámci poptávkového řízení – 
veřejná zakázka malého rozsahu od společnosti RESPECT, a.s., Pod Krčským lesem 22, 142 00 Praha 
4. 
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6. Odbor školství a CR  
• Licenční smlouva OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – 

Novoroční ohňostroj 2016 
Usnesení č. 1602/2016 (40/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností  
OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6.  
Jedná se o licenci k užití hudebních děl v rámci akce Novoroční ohňostroj dne  
1. 1. 2016. Autorská odměna činí 6 778 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Veřejné provozování hudebních děl – Novoroční ohňostroj 2016 
Usnesení č. 1603/2016 (40/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl se společností 
Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, z. s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1. Jedná se o licenci k užití 
hudebních děl v rámci akce: Novoroční ohňostroj dne 1. 1. 2016. Autorská odměna činí 69 Kč 
včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 
 

• Užití znaku města 
Usnesení č. 1604/2016 (40/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Strakonice v obrazové příloze vědecké publikace Klíč se znakem měst 
České republiky - Petr Houzar, 625 00 Brno. 
 

• Projekt Jihočeského kraje -  Jižní Čechy olympijské 2016 
Usnesení č. 1605/2016 (40/5) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s konáním Road show k projektu Jižní Čechy olympijské 2016 ve Strakonicích 17. června 2016 ve 
sportovním areálu STARZ Na Křemelce a se zařazením zahájení turistické sezony Strakonické vítání 
dne 23. dubna 2016 mezi významné projekty kalendáře akcí Jihočeského kraje. 

   
• Žádost o povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 a č. 1/2001 

Usnesení č. 1606/2016 (40/5) 
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. 
 
Sobota 13. února – Hasičský ples - Sokolovna Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice – pořádá 
SDH Strakonice, Sokolovská 38, 386 01 Strakonice – IČO: 65016980 – 
od 22:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. 
 
Pátek 19. února – Reprezentační ples ČZ a. s. – Městský dům kultury, Mírová 831, 386 01 Strakonice 
– pořádá ČZ a.s., Sluneční náměstí 2540/5, 158 00 Praha 5 – IČO: 251814332 –  
od 22:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. 
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Sobota 20. února – XVII. Reprezentační ples velitele 25. PLRP – Městský dům kultury, Mírová 831, 
386 01 Strakonice – pořádá Armádní sportovní klub Strakonice o. s., Školní 41, 386 01 Strakonice  – 
IČO: 63263785 – od 22:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne. 
 
7. Finanční odbor  

• Rozpočtové opatření č. 142 
Usnesení č. 1607/2016 (40/6) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
RO  č. 142  ve výši  3 300,- Kč  
Zvýšení dotace od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Finanční prostředky byly na 
účet města připsány před koncem loňského roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o povinné rozpočtové 
opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutno toto 
rozpočtové opatření roku 2015 provést. 
II. Ukládá 
finančnímu odboru rozpočtové opatření č. 142 provést. 

 
8. Odbor dopravy  

• Veřejnoprávní smlouva s obcí Mečichov 
Usnesení č. 1608/2016 (40/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Mečichov na vykonávání přenesené působnosti silničního a 
speciální stavebního úřadu městem Strakonice namísto orgánů obce Mečichov ve správním obvodu 
obce Mečichov. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy. 

 
9. Vedení města 

• Rozesílání zápisu z jednání rady města 
Usnesení č. 1609/2016  
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
v návaznosti na ustanovení čl. X odst. 1 Jednacího řádu Rady města Strakonice, že zápis z jednání 
rady města bude členům zastupitelstva města rozesílán v elektronické podobě. 

 
10. Různé 
Rada města byla seznámena se situací ohledně MVE na Pětikolském jezu. 

 
 
 
 
 

 
Milan Jungvirt        p. Josef Štrébl   
 místostarosta             člen RM   


