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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 119. schůze Rady města Strakonice 

konané 6. února 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

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

 

Přítomni:      7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta  

  p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

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

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

Omluveni:     
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                          Usnesení č. 5840/2019 – č. 5849/2019  

2. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Odepsání pohledávek 

                                                                          Usnesení č. 5850/2019 – č. 5851/2019  

 Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných  

      prostorů domů, tak i bytů za rok 2018 

                                                                                                  Usnesení č. 5852/2019  

3. Sociální odbor 

 Seznam objednávek sociálního odboru za leden 2019 

                                                                                                  Usnesení č. 5853/2019  

4. Odbor školství a CR 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, Krále Jiřího 

z Poděbrad 882 a neodvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 

Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

                                                                                                  Usnesení č. 5854/2019  

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy U Parku, Strakonice, 

Plánkova 353 a neodvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy U 

Parku, Strakonice, Plánkova 353 

                                                                                                  Usnesení č. 5855/2019  

 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5856/2019  

 Pozvánka do partnerského města Bad Salzungen 

                                                                                                  Usnesení č. 5857/2019  

 Individuální dotace – Prácheňský soubor písní a tanců 

                                                                                                  Usnesení č. 5858/2019  

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – říjen-prosinec 2018 

                                                                                                  Usnesení č. 5859/2019  

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ 

Strakonice, Lidická 625 

                                                                                                  Usnesení č. 5860/2019  
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5. ŽP 

 Smlouva o dílo č. 1901 o organizačním zajištění výběrového řízení v rámci projektu„ 

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování lokálního výstražného 

systému pro město a ORP Strakonice“ 

                                                                                                  Usnesení č. 5861/2019  

6. Finanční odbor  

 STARZ Strakonice – použití IF  

                                                                                                  Usnesení č. 5862/2019  

7. OIP  

 Uzavření nových Dodatků č. 1/2019 ke smlouvám o sběru, odvozu a likvidaci směsného 

komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem Strakonice a Technickými 

službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ 25156888, vzhledem 

k navýšení ceny svozu odpadu. 

                                                                                                  Usnesení č. 5863/2019  

8. Odvolání člena Komise dopravy 

                                                                                                  Usnesení č. 5864/2019  

9. PREVENT 99 – Heydukova 349, 38601 Strakonice – žádost o finanční příspěvek 

                                                                                                  Usnesení č. 5865/2019  

10. Odbor rozvoje 

 Projekt "Strakonice - asistent prevence kriminality" - podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

                                                                                                  Usnesení č. 5866/2019  

 

 

119. schůzi Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:00 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 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) Výpůjčka částí pozemků p.č. 493/5 a p.č. 512/3, vše v k.ú. Strakonice  

Usnesení č. 5840/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s  uzavřením smluv o výpůjčce pozemků v k.ú. Strakonice, dle níže uvedeného, a to podle GP   

č. 3717-2/2018, vyhotoveného Geotekou s.r.o., se sídlem Bavorova 318, Strakonice.  

Smlouvy o výpůjčce budou uzavřeny na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětných smluv. 

 

Přišel Ing. Moučka 
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2) Přehled bytů vybudovaných v minulých letech za přispění státní dotace 

Usnesení č. 5841/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí  

informace o bytových jednotkách vybudovaných za přispění státní dotace. 

 

3) Kání Vrch – prodloužení užívacích vztahů ke spalovně   

Rada města po projednání odkládá výše uvedený bod. 

 

4) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na  zhotovitele 

projektové dokumentace „Regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích – etapa A“ 

Usnesení č. 5842/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s Pravidly 

pro  zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na zhotovitele projektové 

dokumentace „Regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích – etapa A“, za podmínek a 

v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

1. ARS Fabrica s.r.o., Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4 

2. SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň 

3. Ing. Petr Tolar, Nádražní 1771, 397 01 Písek 

4. AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice 

5. 4roads s.r.o., Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

6. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno  

II. Souhlasí 

s uveřejněním výzvy na www stránkách a na profilu zadavatele města Strakonice v souvislosti 

s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na zhotovitele projektové 

dokumentace „Regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích – etapa A“ 

III. Jmenuje 

členy hodnotící komise ve složení: 

1. p. Josef Štrébl 

2. Ing. Oldřich Švehla 

3. Ing. Jana Narovcová 

4. Ing. Jan Blahout 

5. p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. p. Jaroslav Houska 

3. Ing. Tatiana Šamanková 

4. Mgr. Miroslava Nejdlová 

5. Ing. Lukáš Srb 

IV. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících 

s  administrací této veřejné zakázky. 
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5) Uzavření kupních smluv na odkoupení movitého majetku – vozidla z MÚSS Strakonice 

Usnesení č. 5843/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Stanislavem Polákem, Autobazar 

Polák, Písecká, 386 01 Strakonice 1, IČ: 10317228, DIČ: CZ5909230415, sídlo firmy 

Zděbradská 14, 251 01 Říčany – Jažlovice, jejímž předmětem bude odkoupení nákladního 

automobilu Renault Master 1,9 dTi skříňového, STI 51-85, VIN: VF1FDALD525764820, za 

kupní cenu ve výši 10.000,- Kč vč. DPH, s tím, že kupující uhradí veškeré  náklady spojené 

s převodem vozidla a přihlášením vozidla (např. ekologický poplatek, poplatek za převod a 

přihlášení vozidla), ve smlouvě bude zapracováno prohlášení kupujícího, že se seznámil 

s technickým stavem motorového vozidla a výslovně prohlašuje, že se vzdává svých práv 

z vadného plnění.  

II. Souhlasí  

s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Strakonice a panem Stanislavem Polákem, Autobazar 

Polák, Písecká, 386 01 Strakonice 1, IČ: 10317228, DIČ: CZ5909230415, sídlo firmy 

Zděbradská 14, 251 01 Říčany – Jažlovice, jejímž předmětem bude odkoupení osobního 

automobilu Peugeot Partner ST-97-17, VIN:VIN: VF35FKFXE60235493,  za kupní cenu ve 

výši 5.000,- Kč vč. DPH,   s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem vozidla 

a přihlášením vozidla (např. ekologický poplatek, poplatek za převod a přihlášení vozidla), ve 

smlouvě bude zapracováno prohlášení kupujícího, že se seznámil s technickým stavem 

motorového vozidla a výslovně prohlašuje, že se vzdává svých práv z vadného plnění.  

III. Pověřuje 

ředitelku MÚSS Strakonice podpisem předmětných smluv. 

 

6) Žádost o snížení nájemného - DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.,  

Podskalská 324, Strakonice I, 386 01 Strakonice 

Usnesení č. 5844/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00028 uzavřené dne 16.4.2018 mezi městem 

Strakonice a spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.,  Podskalská 324, Strakonice 

I, 386 01 Strakonice, jehož předmětem bude snížení nájemného za užívání hradního sklípku,  

tj. nebytové jednotky číslo  50/1 vymezené v budově č.p. 50, Zámek ve Strakonicích II, a to na 

částku 3.000,- Kč/měsíčně + DPH, dále snížení nájemného z  movitého majetku, nacházejícího 

se v předmětných prostorech na částku 1.000,- Kč/měsíčně + DPH,  a sice s účinností od 

1.2.2019. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětného dodatku. 

 

7) Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci 

Usnesení č. 5845/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 

s povolením sjezdu z pozemku p.č. dle KN 1269/92 v k.ú. Dražejov u Strakonic ve vlastnictví 

žadatelů, na místní komunikaci na p.č. dle KN 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic ve vlastnictví 

města Strakonice z důvodu možnosti obsluhy nemovitosti přes pozemek p.č. dle KN 1269/85 

k.ú. Dražejov u Strakonic. V případě realizace stavby rekreační chaty lze zřídit dočasný sjezd 

k nemovitosti, resp. ke stavbě do doby uvedení stavby do trvalého užívání. 
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8) Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci 

Usnesení č. 5846/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s povolením sjezdu z pozemku p.č. dle KN 656/9 k.ú. Strakonice ve vlastnictví přes pozemek 

p.č. dle KN 642/2 k.ú. Strakonice ve vlastnictví města Strakonice na místní komunikaci na p.č. 

dle KN 1282/2  v k.ú. Strakonice ve vlastnictví města Strakonice. Souhlas je podmíněn 

doložením souhlasného stanoviska policie a vyjádřením správců inženýrských sítí. 

Stavebníkem a zřizovatelem sjezdů jsou žadatelé.  

 

9) Smlouva o spolupráci – „Rekonstrukce průtahu III/1407 Modlešovice“ 

Usnesení č. 5847/2019 (119/1)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s uzavřením smlouvy o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje v souvislosti 

s projektovou přípravou realizace stavby: „Rekonstrukce průtahu III/1407 Modlešovice“. 

Předmětem smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné 

zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni pro územní 

rozhodnutí, stavební povolení, zadávací a realizační dokumentace dle přílohy. Předpokládané 

stavební objekty města Strakonice: SO Chodníky, ostatní plochy a zeleň, SO Rekonstrukce 

kanalizace, SO Veřejné osvětlení, SO Případné další objekty vyvolané stavbou, nezbytné 

k vlastní realizaci. 

II. Pověřuje 

starostu města k podpisu předmětné smlouvy o spolupráci. 

 

1) Žádost  

Usnesení č. 5848/2019 (119/1a)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s poskytnutím prostorů jedné učebny v bývalé Základní škole  Podsrp, tj. v budově čp. 30 v části 

obce Přední Ptákovice, postavené na pozemku parc. č. st. 34  v kat. území Přední Ptákovice, a 

to na dobu maximálně 29 dní, žadateli a sice za účelem  využití prostorů pro stavbu betlému a 

jeho následného focení, pro účely připravované knihy o uvedeném betlému, za podmínky, že 

žadatel uhradí spotřebovanou elektrickou energii ve vypůjčené učebně  (na základě odečtu 

elektroměru před začátkem doby poskytnutí prostoru a při skončení doby poskytnutí prostoru), 

ostatní energie žadatel nebude využívat.  

 

2) Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace stavby: „Rekonstrukce silnice 

III/02220 Strakonice – Dražejov“ 

Usnesení č. 5849/2019 (119/1a)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

zadat ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, 

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, podlimitní veřejnou zakázku stavební práce 

zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném 

znění o zadávání veřejných zakázek s názvem: „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice – 

Dražejov“. 

II. Souhlasí 
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že jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

III. Schvaluje 

předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby 

„Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice – Dražejov“.  

IV. Jmenuje 

členy komise za město Strakonice pro posouzení nabídek a splnění podmínek účasti v 

zadávacím řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. Ing. Rudolf Oberfalcer 

2. Ing. Lukáš Srb 

náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 

řízení a hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Břetislav Hrdlička 

2. Ing. Jana Narovcová 

V. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadávání této veřejné zakázky.  

VI. Pověřuje 

vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 

administrací této veřejné zakázky. 

 

2. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Odepsání pohledávek 

1) Odepsání pohledávky  

Usnesení č. 5850/2019 (119/2)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

odepsat pohledávku ve výši 4 491,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 

hospodářství, jako nevymožitelnou. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní 

evidence. 

 

2) Odepsání pohledávky  

Usnesení č. 5851/2019 (119/2)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

odepsat pohledávku ve výši 6 369,- Kč z účetní evidence TS Strakonice, s.r.o., správa bytového 

hospodářství, jako nevymožitelnou. 

II. Ukládá  

společnosti TS Strakonice s.r.o., správě bytového hospodářství, odepsat pohledávku z účetní 

evidence. 

 

 Vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí, a to jak společných   

      prostorů domů, tak i bytů za rok 2018 

Usnesení č. 5852/2019 (119/2)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

vyúčtování oprav a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí a to jak společných prostorů domů, 

tak i bytů za rok 2018 

II. Bere na vědomí  

hospodářský výsledek bytového fondu města Strakonice ve výši 9 517 751,93 Kč za rok 2018 
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3. Sociální odbor 

 Seznam objednávek sociálního odboru za leden 2019 

Usnesení č. 5853/2019 (119/3)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Seznam objednávek sociálního odboru za leden 2019. 

 

 

4. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, Krále 

Jiřího z Poděbrad 882 a neodvolání z vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

Usnesení č. 5854/2019 (119/4)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

nevyhlásit konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, Krále 

Jiřího z Poděbrad 882 a neodvolat ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 

882 z vedoucího pracovního místa.  

 

 Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy U Parku, 

Strakonice, Plánkova 353 a neodvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky 

Mateřské školy U Parku, Strakonice, Plánkova 353 

Usnesení č. 5855/2019 (119/4)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

nevyhlásit konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy U Parku, Strakonice, 

Plánkova 353 a neodvolat ředitelku Mateřské školy U Parku, Strakonice, Plánkova 353, 

z vedoucího pracovního místa.  

 

 Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

Usnesení č. 5856/2019 (119/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019 v mateřských školách zřizovaných 

městem Strakonice. 

 

 Pozvánka do partnerského města Bad Salzungen 

Usnesení č. 5857/2019 (119/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s návštěvou německého města Bad Salzungen ve dnech 28.-30. června 2019, město Strakonice 

bude zastupovat starosta Mgr. Břetislav Hrdlička s doprovodem. 
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 Individuální dotace – Prácheňský soubor písní a tanců 

Usnesení č. 5858/2019 (119/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s poskytnutím individuální dotace ve výši 49 000 Kč Prácheňskému souboru písní a tanců 

Strakonice, z. s., Mírová 932, 386 01 Strakonice, IČ 60650427 na dopravu do partnerského 

města Bad Salzungen na hudební a taneční slavnosti v termínu od 27. 6. do 1. 7. 2019.   

II. Souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.   

III. Pověřuje 

starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.  

 Objednávky odboru školství a cestovního ruchu – říjen-prosinec 2018 

Usnesení č. 5859/2019 (119/4)  

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

přehled objednávek vystavených odborem školství a cestovního ruchu za období 1.10.-

31.12.2018.   

 

 Žádost o změnu v povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy v MŠ 

Strakonice, Lidická 625 

Usnesení č. 5860/2019 (119/4)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s povolením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2018/2019 v MŠ 

Strakonice, Lidická 625, v odloučeném pracovišti Spojařů 1260 ve 2. a ve 4 třídě na 28 dětí a 

ve 3. třídě na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací 

činnosti školy a při splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

5. ŽP 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnili Ing. Brůžek a Ing. Předotová. 

 Smlouva o dílo č. 1901 o organizačním zajištění výběrového řízení v rámci 

projektu „ Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování lokálního 

výstražného systému pro město a ORP Strakonice“ 

Usnesení č. 5861/2019 (119/5)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením Smlouvy o dílo se společností JASTA consulting s.r.o., Knapovec 122, 562 01 Ústí 

nad Orlicí, IČ: 03599396, na výběr dodavatele digitálního povodňového plánu a vybudování 

lokálního výstražného systému pro město a ORP Strakonice a organizační zajištění celého 

průběhu veřejné zakázky. Cena za dílo 40 000,- Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné smlouvy 

 

6. Finanční odbor  

Projednání níže uvedeného bod se zúčastnila Ing. Šochmanová. 

 STARZ Strakonice – použití IF  
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Usnesení č. 5862/2019 (119/6)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s použitím investičního fondu příspěvkové organizace STARZ Strakonice ve výši 100.000 Kč 

na pořízení nových saunových kamen do potírny. Stávající kamna byla pořízena v roce 1976, 

jejich oprava je již nerentabilní. 

 

7. OIP  

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnil Ing. Ulč. 

 Uzavření nových Dodatků č. 1/2019 ke smlouvám o sběru, odvozu a likvidaci 

směsného komunálního odpadu č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem Strakonice 

a Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ 

25156888, vzhledem k navýšení ceny svozu odpadu. 

Usnesení č. 5863/2019 (119/7)  

Rada města po projednání 

I. Ruší 

unesení RM č. 264/2015 ze dne 4.2.2015 

II. Bere na vědomí 

nové ceny za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1.1.2019. 

III. Souhlasí 

s uzavřením Dodatků č.1/2019 ke smlouvám č.1771, č. 1698 a č.1500 mezi městem Strakonice 

a spol. Technické služby Strakonice s.r.o., jejichž předmětem je navýšení roční ceny za sběr, 

odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1.1.2019. 

IV. Pověřuje 

starostu podpisem výše uvedených dodatků. 

 

8. Odvolání člena Komise dopravy 

Usnesení č. 5864/2019 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I.Odvolává 

pana …. z funkce člena Komise dopravy ke dni 6.2.2019. 

 

9. PREVENT 99 z.ú.– Heydukova 349, 38601 Strakonice – žádost o finanční příspěvek 

Usnesení č. 5865/2019 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I.Bere na vědomí 

žádost o finanční příspěvek PREVENT 99 z.ú.– Heydukova 349, 38601 Strakonice. 

II. Rozhodla  
neposkytnout  finanční příspěvek PREVENT 99 z.ú.– Heydukova 349, 38601 Strakonice 

z důvodu dodržení pravidel rozpočtového provizoria, dle kterého se v současné době řídí 

hospodaření města Strakonice do schválení rozpočtu města na rok 2019.  

 

10. Odbor rozvoje 

 Projekt "Strakonice - asistent prevence kriminality" - podání žádosti o dotaci a 

spolufinancování projektu z prostředků města Strakonice 

Usnesení č. 5866/2019 (bez materiálu)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
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s projektem "Strakonice - asistent prevence kriminality" a podáním žádosti o dotaci z 

Ministerstva vnitra na tento projekt do Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 

2019 

II. Souhlasí 

v případě získání dotace z výše uvedeného programu, s vyčleněním finančních prostředků v 

potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2019 na spolufinancování projektu 

"Strakonice - asistent prevence kriminality" 

 

 

 

 

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

          starosta                           místostarosta  


