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   Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů 

Z á p i s 

ze 117. schůze Rady města Strakonice 

konané 9. ledna 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:      5 členů RM 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Zach DiS., p. Christelbauer, pí Vlasáková 

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

Omluveni:    Mgr. Hrdlička – starosta, Ing. Moučka     

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                          Usnesení č. 5782/2019 – č. 5793/2019  

2. Odbor rozvoje 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 

                                                                                                  Usnesení č. 5794/2019  

 Projekt „Senior“ podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5795/2019  

 Projekt "Stavební úpravy výklenkových božích muk Sv. Norberta v k.ú. Střela" podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5796/2019  

 Projekt "Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad" podání žádosti 

o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5797/2019  

3. Finanční odbor 

 Rozpočtové opatření  č. 163 a č. 164 

                                                                                                  Usnesení č. 5798/2019  

4. ŽP 

 Objednávky OŽP za prosinec 2018 

                                                                                                  Usnesení č. 5799/2019  

5. Starosta   

 STARZ Strakonice – dotační tituly MŠMT a Jihočeského kraje 

                                                                                                  Usnesení č. 5800/2019  

 HC Strakonice – dofinancování nákladů na nákup časomíry  

                                                                                                  Usnesení č. 5801/2019  

6. MěÚSS   

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy společenské místnosti a 

WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“ 

                                                                                                  Usnesení č. 5802/2019  

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 4. čtvrtletí 2018 

                                                                                                  Usnesení č. 5803/2019  

7. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Strakonice I. – žádost o zveřejnění oznámení  

    o konání plesu SDH Strakonice 
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                                                                                                              Usnesení č. 5804/2019  

 

117. schůzi Rady města Strakonice zahájil p. místostarosta Josef Štrébl v 15:10 hodin v malé 

zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Narovcová. 

1) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemků v majetku města 

Strakonice p.č. 604/1 a p.č. 200/18  v  k.ú. Střela. 

Usnesení č. 5782/2019 (117/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného 

domu na pozemku p.č. 200/11 v k.ú. Střela s uložením těchto přípojek do pozemků v majetku 

města Strakonice p.č. 604/1 a 200/18 v k.ú. Střela dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

2) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – kNN, Podsrp “  

Žadatel: E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

V zastoupení: Elektrostav Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5783/2019 (117/1)  

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 pozemku 

v majetku města Strakonice p.č. 620 v k.ú. Přední Ptákovice v souvislosti s projektovou 

přípravou stavby: „Strakonice – kNN, Podsrp “ dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

3) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s projektovou přípravou stavby: „Strakonice – nabíječka u Kauflandu“  

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. 5784/2019 (117/1)  

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 zemního kabelu NN do pozemku 

v majetku města Strakonice p.č. 382/9 v k.ú. Strakonice v souvislosti s projektovou přípravou 

stavby „Strakonice – nabíječka u Kauflandu“ dle sazebníku. 

II. Pověřuje 

starostu podpisem předmětné  smlouvy. 

 

4) Uzavření dodatku ke smlouvě – AUTIC, a.s., se sídlem Na Radosti 413, Praha - Zličín 
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Usnesení č. 5785/2019 (117/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s  uzavřením dodatku k Nájemní a Podnájemní smlouvě č. 2015-450 uzavřené dne 11.12.2015 

mezi městem Strakonice a spol. AUTIC, a.s., Na Radosti 413, Praha - Zličín, jehož předmětem 

bude následující změna: 

- ve smlouvě uvedená plocha pro umístění automatu v budově Velké náměstí 3, Strakonice, p.č. 

st. 116/1 v k.ú. Strakonice – chodba u původního Městského informačního centra MÚ, bude 

vyjmuta, a nahrazena plochou pro umístění nápojového automatu v přízemí budovy čp. 137 

v ul. Na Stráži ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 115/2 v k.ú. Strakonice - chodba před oddělením 

cestovních dokladů a občanských průkazů odboru vnitřních věcí MÚ Strakonice. Ostatní 

podmínky uzavřené smlouvy zůstanou zachovány.  

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

5) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 5786/2019 (117/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy č. 2018-00049 uzavřené dne 15.2.2018 mezi městem Strakonice 

a žadatelkou, jejímž předmětem je garážové stání č. 14 a sice dohodou ke dni 31.1.2019. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody.  

III. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 14 na pozemku p.č. st. 4169 v k.ú. 

Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300,- Kč/měsíc + DPH.  

 

6) Žádost o pronájem 2 ks optických vláken  

Usnesení č. 5787/2019 (117/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Strakonice a společností OtavaNet s.r.o., IČ         

281 40 214, Katovická 175, Strakonice I, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem bude pronájem 

2 ks optických vláken v úseku „kabelová komora Na Ohradě 87“ a „kabelová komora Mír 2“  

o celkové délce 1262 m. Přesné vymezení je zobrazeno v grafické příloze k vyhlášenému 

záměru (č.117/1). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 

dobou. Nájemné bude ve výši 1,6 Kč/m/měsíc za pár vláken. Dále bude v nájemní smlouvě 

ujednáno, že nájemce uhradí náklady spojené s vytvořením ucelené trasy optického kabelu 

(demontáž a montáž spojek v trase, sváry a ukončení optických vláken). Tyto náklady nebudou 

nájemci nijak kompenzování, a to ani při skončení nájmu (a to ani v případě, že by byl předmět 

nájmu tímto zhodnocen).    

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy.  

 

7) Přehled objednávek majetkového odboru za prosinec 2018 

Usnesení č. 5788/2019 (117/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

předložený Přehled objednávek majetkového odboru za prosinec 2018. 
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8) Uzavření kupní smlouvy na odkoupení movitého majetku – vozidel z Městské policie 

Strakonice 

Usnesení č. 5789/2019 (117/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelem,  jejímž předmětem bude 

odkoupení vozidla Škoda Roomster Style HTP 1,2 - 4C9 4445, za kupní cenu 7.189,- Kč bez 

DPH, ve smlouvě bude zapracován závazek kupujícího, že se kupující zavazuje uhradit veškeré 

náklady spojené s převodem vozidla a přihlášením vozidla (např. poplatek za převod a 

přihlášení vozidla), dále závazek kupujícího odstranit z odkoupeného vozidla polepy Městské 

policie.  

II. Souhlasí  

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a žadatelem,  jejímž předmětem bude 

odkoupení vozidla Škoda Octavia Tour - 5C0 3383, za kupní cenu 22.222,- Kč bez DPH, ve 

smlouvě bude zapracován závazek kupujícího, že se kupující zavazuje uhradit veškeré náklady 

spojené s převodem vozidla a přihlášením vozidla (např. poplatek za převod a přihlášení 

vozidla), dále závazek kupujícího odstranit z odkoupeného vozidla polepy Městské policie.   

III. Pověřuje 

starostu podpisem předmětných smluv. 

 

1) Dohoda o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“ 

Usnesení č. 5790/2019 (117/1a)  

RM po projednání v souvislosti se stavbou: „I/22 Strakonice“ 

I. Souhlasí 

s uzavřením Dohody o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“, SO 101.3 – Účelová 

komunikace 1, SO 101.4 – Účelová komunikace 2, SO 101.5 – Účelová komunikace 2, SO 

105.3 Komunikace k autosalonu Šrachta, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 

Strakonice, IČ: 00251810 a mezi dodavatelem/zhotovitelem stavby: SPOLEČNOST I/22 

STRAKONICE, M - SILNICE a ROBSTAV STAVBY, se sídlem: M – SILNICE a.s., Resslova 

956/13, 500 02 Hradec Králové, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 

Pardubice, IČ: 42196868. Předčasné užívání bude stanoveno na dobu do ukončení přejímek a 

kolaudace stavby, nejpozději do 31.12.2019.   

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání stavby „I/22 Strakonice“  

 

2) Oprávnění investičního technika majetkového odboru - energetika města Strakonice 

k podpisu příloh ke Smlouvám na dodávku a odběr tepelné energie pro objekty v majetku 

města Strakonice  

Usnesení č. 5791/2019 (117/1a)  

Rada města po projednání 

I. Pověřuje  

investičního technika majetkového odboru-energetika města Strakonice pana Michala Bezpalce 

podpisem Příloh ke Smlouvám na dodávku a odběr tepelné energie uzavřených mezi městem 

Strakonice a Teplárnou Strakonice, a.s., které se týkají objektů v majetku města Strakonice. 

 

3) Výpůjčka částí pozemků p.č. 493/5 a p.č. 512/3, vše v k.ú. Strakonice – vyhlášení záměru    

Usnesení č. 5792/2019 (117/1a)  

Rada města po projednání 

I. Revokuje 
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část usnesení č. 5572/2018 (113/1) ze dne 31.10.2018, týkající se uzavření smlouvy 

na  výpůjčku pozemku p.č. 493/7  o výměře 2 m2 (oddělen z pozemku p.č. 493/5) a p.č. 512/11 

o výměře 35 m2 (oddělen z pozemku p.č. 512/3), vše v k.ú. Strakonice. 

II. Revokuje 

část usnesení č. 5572/2018 (113/1) ze dne 31.10.2018, týkající se uzavření smlouvy 

na  výpůjčku pozemku p.č. 512/10 o výměře 24 m2 (oddělen z pozemku p.č. 512/3), vše v k.ú. 

Strakonice. 

III. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na výpůjčku pozemků v k.ú. Strakonice dle GP č. 3717-2/2018, 

vyhotoveného Geotekou s.r.o., se sídlem Bavorova 318, Strakonice:  

p.č. 493/7   o výměře   2 m2   (oddělen z pozemku p.č. 493/5) 

p.č. 512/11 o výměře 35 m2    (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

p.č. 512/10 o výměře 24 m2    (oddělen z pozemku p.č. 512/3) 

Výpůjčku jednotlivých pozemků je možné realizovat i samostatně jednotlivým zájemcům.  

 

4) Valbek, spol. s r.o. , IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230, se sídlem Parková 1205/11a, 326 

00 Plzeň – žádost o souhlas s provedením stavby „Přestupní terminál Strakonice“  

Usnesení č. 5793/2019 (117/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s realizací stavby „Přestupní terminál Strakonice“, jejímž investorem stavby je SŽDC, se 

sídlem Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město na částech 

pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to p.č. 1066/6 a p.č. 1066/111, vše v k.ú. Strakonice. 

Jedná se o zábor na zateplení výpravní budovy s novým kamenným obkladem soklu v celkové 

šíři 260 mm a o úpravu venkovní dlažby  pro  bezbariérový  přístup dle přílohy č. 3 materiálu 

č. 117/1a stůl, majetkové záležitosti, a to  za dále uvedených podmínek.  

Vzhledem k zatížení předmětných pozemků právem stavby je nutné, aby s provedeným 

stavebním záměrem souhlasila společnost ČSAD STRANS a.s., v jejíž prospěch bylo právo 

stavby zřízeno. Město Strakonice jako vlastník dotčených pozemků tedy souhlasí 

s předloženým stavebním záměrem za podmínky, že záměr bude odsouhlasen společnosti 

ČSAD STTRANS a.s. a budou respektovány podmínky ČSAD STTRANS a.s. Dále si město 

Strakonice vymiňuje, že po realizaci stavby dojde nejpozději do 2 let od dokončení realizace 

stavby k majetkoprávnímu vypořádání dotčených pozemků.    

 

2. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. arch. Slámová. 

 Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 

Usnesení č. 5794/2019 (117/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Přehled objednávek odboru rozvoje v období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 

 

 Projekt „Senior“ podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků 

města Strakonice 

Usnesení č. 5795/2019 (117/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora prevence 

kriminality v Jihočeském kraji“ na projekt „Senior“   

II. Souhlasí 



6 

 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování 

projektu „Senior“.  

 

 Projekt "Stavební úpravy výklenkových božích muk Sv. Norberta v k.ú. Střela" 

podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města 

Strakonice 

Usnesení č. 5796/2019 (117/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní dědictví“ na 

projekt „Stavební úpravy výklenkových božích muk Sv. Norberta v k.ú. Střela“  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování 

projektu „Stavební úpravy výklenkových božích muk Sv. Norberta v k.ú. Střela“ 

 

 Projekt "Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad" podání 

žádosti o dotaci a spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 5797/2019 (117/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora sportu“ na 

projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad“  

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním finančních 

prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování 

projektu „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad“  

 

3. Finanční odbor 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 Rozpočtové opatření  č. 163 a č. 164 

Usnesení č. 5798/2019 (117/3)  

Rada města po projednání 

I. Schvaluje 

RO  č. 163   

Úprava přijatých účelových dotací a jejich použití v souladu  se  Zákonem  č. 250/2000 Sb,             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16, odst. 4, (rozpočtová opatření se 

uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu). K úpravě dotací 

dochází dle změny Rozhodnutí příslušného orgánu nebo skutečné výše uznatelných výdajů na 

projekty. 

   - 170 Kč – snížení příspěvku úřadu práce na vytvoření pracovního místa asistent prevence 

kriminality,  o uvedenou částku budou sníženy  výdaje spojené s vytvořením pracovního místa  

(schválený rozpočet činí 145.908 Kč, skutečnost 145.738 Kč) 

- 2.550 Kč – snížení dotace od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, o uvedenou 

částku bude zvýšeno použití prostředků minulých let  (schválený rozpočet činí 365.000 Kč, 

skutečnost 362.450 Kč). 

RO  č. 164 ve výši  296.185 Kč  

Finanční příspěvek na hospodaření v lesích na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. 

Rozpočtová skladba: příjmy  700 – 0000 – 4116 ÚZ 29 014 
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   výdaje  700 – 1031 – 5xxx ÚZ 29 014 

 

4. ŽP 

 Objednávky OŽP za prosinec 2018 

Usnesení č. 5799/2019 (117/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek odboru životního prostředí za prosinec 2018. 

 

5. Starosta  

 STARZ Strakonice – dotační tituly MŠMT a Jihočeského kraje 

Usnesení č. 5800/2019 (117/5)  

Rada města po projednání 

I. Ukládá 

řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice 

(STARZ Strakonice) sledovat aktuálně vyhlášené dotační programy MŠMT a Jihočeského 

kraje v oblasti sportu a správy sportovních zařízení, posuzovat jejich využitelnost pro potřeby 

STARZ Strakonice a pravidelně (vždy alespoň 1x měsíčně) informovat o výše uvedeném 

vedení města Strakonice. 

 

 HC Strakonice – dofinancování nákladů na nákup časomíry  

Usnesení č. 5801/2019 (117/5)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci HC Strakonice ve věci podání žádosti Jihočeskému kraji o poskytnutí dotace na 

nákup časomíry pro zimní stadion ve Strakonicích. 

II. Souhlasí 

s finanční podporou rovněž ze strany města Strakonice s tím, že konkrétní výše této finanční 

podpory bude stanovena v závislosti na celkových nákladech po získání dotace na nákup 

časomíry pro zimní stadion ve Strakonicích od Jihočeského kraje. 

 

6. MěÚSS  

 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy společenské místnosti 

a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“ 

Usnesení č. 5802/2019 (117/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci „Stavební úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, 

Lidická 189, Strakonice I“. 
 

Pořadí nabídek: 

1. místo:  
firma GORSTAV, stavební společnost, s.r.o. 
se sídlem Volyňská 121, 386 01 Strakonice 

IČO 28114795: ………………………... celková cena s DPH  844.470,00 Kč 
 

2. místo:  
firma SALVETE spol. s r.o. 

se sídlem Písecká 506, 386 01 Strakonice, 
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IČO 45023786: ………………………... celková cena s DPH  870.405,00 Kč 

II. Souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem na předmětnou veřejnou zakázku. 

III. Ukládá 
ředitelce MěÚSS Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky. 

 

 Seznam uživatelů Azylového domu MěÚSS Strakonice – 4. čtvrtletí 2018 

Usnesení č. 5803/2019 (117/6)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

seznam uživatelů Azylového domu předložený ředitelkou MěÚSS za období říjen-prosinec 

r. 2018: 

 

a) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt v minulém období a jejich pobyt trvá i ve 4. čtvrtletí 

r. 2018 

b) Uživatelé AD, kteří zahájili pobyt ve 4. čtvrtletí r. 2018 

c) Uživatelé AD, kteří ukončili pobyt ve 4. čtvrtletí r. 2018 

 
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. 

 

7. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Strakonice I. – žádost o zveřejnění 

oznámení o konání plesu SDH Strakonice I. 

Usnesení č. 5804/2019 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s bezplatným zveřejněním oznámení o konání plesu SDH Strakonice I. na informačních 

tabulích města Strakonice ve velikosti plakátu A3 po dobu od 21.1.2019 do 16.2.2019. 

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Strakonice I. 

příslušnou smlouvu dle  bodu I.  

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                   p. Josef Štrébl v.r. 

          starosta                           místostarosta  

 


