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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 114. jednání Rady města Strakonice 
konané 24.8. 2005 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
                      pí Tomšovicová – místostarostka; ing. Pavel – místostarosta 

          členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza 
                      ing. Tůma – tajemník  
 
Omluveni:    MVDr. Vondřička, ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Návštěva partnerského města IJsselstein 
                             Usnesení č. 765/2005 
2. Rozpočtové opatření č. 76 
                             Usnesení č. 766/2005 
3. Oprava usnesení č. 596/2005 ze 110. RM konané dne 29. 6. 2005 
         bez č. usnesení 
 
Zahájení jednání 
   114. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 16,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Návštěva partnerského města IJsselstein 
Usnesení č. 765/2005 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s návštěvou holandského partnerského města IJsselstein delegací města ve složení PhDr. 
Šimek, Mgr. Pavelka, ve dnech 8. – 11. září 2005. V IJsselsteinu se dne 9. září koná sportovní 
den a bylo pozváno max. 6 členné družstvo ze Strakonic.  
 
2. Rozpočtové opatření č. 76 
Usnesení č. 766/2005 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
změny  v  rozpočtu o: 
RO č. 76 ve výši 150 000,- Kč 
oprava střechy na zimním stadionu s tím, že RO bude hrazeno přesunem fin. prostředků ve 
výdajích z akce „Výstavba ZŠ Povážská“ 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené rozpočtové opatření provést 
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3. Oprava usnesení č. 596/2005 ze 110. RM konané dne 29. 6. 2005  
„6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo MIS/2001/01/ST s firmou Geovap spol.s r.o.“  
bez č. usnesení 
Rada města po projednání 
I. Opravuje 
chybně uvedený odbor takto: „…..na programové vybavení MIS Cityware pro sociální odbor“ 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


