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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 

z 8. schůze Rady města Strakonice 
konané 23. března 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta 
           Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové  
           p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS. - členové RM 
           Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

 

1. Starosta 
 Zřízení krizových štábů ve společnostech s majetkovou účastí města Strakonice 

a jmenování jejich předsedů 
                                                                        Usnesení č. 259/2020   

 Uzavření smlouvy o výpůjčce s ČR – HZS Jihočeského kraje (lehátka, deky, 
spací vaky) 
                                                                        Usnesení č. 260/2020   

 Svěření pravomoci uzavírat v době vyhlášeného nouzového stavu smlouvy o 
výpůjčce movitých věcí starostovi města dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
                                                                        Usnesení č. 261/2020   

 Svěření pravomoci uzavírat v době vyhlášeného nouzového stavu darovací 
smlouvy starostovi města dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů  
                                                                        Usnesení č. 262/2020   

 

8. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 hodin 
v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 

1. Starosta 

 Zřízení krizových štábů ve společnostech s majetkovou účastí města 
Strakonice a jmenování jejich předsedů 

Usnesení č. 259/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
se zřízením krizového štábu jako pracovního orgánu k řešení krizových situací nastalých 
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a se jmenováním předsedy krizového 
štábu v těchto společnostech s většinovou či výhradní majetkovou účastí města 
Strakonice: 

- Teplárna Strakonice, a.s.    předseda XX 
- DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. předseda XX 
- Technické služby Strakonice s.r.o.  předseda XX 
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 Uzavření smlouvy o výpůjčce s ČR – HZS Jihočeského kraje (lehátka, 
deky, spací vaky) 

Usnesení č. 260/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice jako vypůjčitelem a ČR – 
Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČO 70882835, se sídlem Pražská 
52b, České Budějovice, jako půjčitelem, jejímž předmětem je bezplatné užívání 30 ks 
lehátek, 10 ks dek a 10 ks spacích vaků pro vybavení ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 
1280, Strakonice jako zařízení určeného pro péči o děti, jejichž rodiče působí ve 
složkách IZS a souvisejících. Výpůjčka se sjednává nejdéle do 31.12.2020.    
II. Pověřuje 
starostu města podpisem uvedené smlouvy o výpůjčce. 
 

 Svěření pravomoci uzavírat v době vyhlášeného nouzového stavu 
smlouvy o výpůjčce movitých věcí starostovi města dle § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

Usnesení č. 261/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 
I. Svěřuje 
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
starostovi města Strakonice Mgr. Břetislavu Hrdličkovi pravomoc v době nouzového 
stavu vyhlášeného vládou ČR uzavírat smlouvy o výpůjčce mezi městem Strakonice 
jako vypůjčitelem a jinými subjekty (zejména ČR a jí zřízené či založené právnické 
osoby, její organizační složky, další právnické či fyzické osoby) jako půjčitelem, jejichž 
předmětem bude poskytnutí movitých věcí k bezplatnému užívání za účelem překonání 
krizové situace nastalé v době nouzového stavu.  
II. Rozhodla, 
že starosta města Strakonice je oprávněn udělit dále plnou moc k plnění předmětu 
smluv o výpůjčce specifikovaných v bodu I tohoto usnesení tajemníkovi krizového 
štábu ORP Strakonice Ing. Peteru Kurekovi. 
 

 Svěření pravomoci uzavírat v době vyhlášeného nouzového stavu 
darovací smlouvy starostovi města dle § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

Usnesení č. 262/2020 (8/1) 
Rada města po projednání 

I. Svěřuje 
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
starostovi města Strakonice Mgr. Břetislavu Hrdličkovi pravomoc v době nouzového 
stavu vyhlášeného vládou ČR uzavírat darovací smlouvy mezi městem Strakonice jako 
obdarovaným a jinými subjekty (právnické či fyzické osoby) jako dárcem, jejichž 
předmětem bude darování movitých věcí či finančních prostředků k překonání krizové 
situace nastalé v době nouzového stavu.  
 
Jednání rady města ukončil starosta v 16:15 hodin. 
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Datum pořízení zápisu: 23.03.2020 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                   Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
  
     starosta města                místostarosta města              

Ve Strakonicích dne:               Ve Strakonicích dne:  


