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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 77. jednání Rady města Strakonice 

konaného 24.9.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Vlasák – místostarosta  

                       PhDr. Říhová – místostarostka  
       členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová 

Ing. Tůma – tajemník 
  
Omluveni:      Ing. Pavel, pí Žiláková, Mgr. Tůmová - PR 

 
Program: 
 
 
1. Uzavření mandátní smlouvy na zpracování žádosti o podporu z OPŽP pro projekt „Sanace  
podzemních  prostor v areálu strakonického hradu“       

        Usnesení č. 2413/2008 
2. „Sanace podzemních prostor v areálu strakonického hradu“ – pověření k jednání se SFŽP 
ČR                
    Usnesení č. 2414/2008 
3. Úprava pravidel pro hlášení městského rozhlasu 
    Usnesení č. 2415/2008 
4. Navýšení kapacity MŠ Strakonice, Lidická 625 zřízením odloučeného pracoviště MŠ 
Stavbařů 213 a zřízení výdejny při MŠ Stavbařů 213 
                Usnesení č. 2416/2008 
5. Mimořádná odměna ředitelce MěKS           
                Usnesení č. 2417/2008 
6. Ochotnické divadlo Novosedly – doplnění usnesení č. 1912/2008 
                Usnesení č. 2418/2008 
7. 10 let Strakonické televize – příspěvek MěKS 
                Usnesení č. 2419/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
77. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 17:20 hodin 
v kanceláři starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 4 
členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
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1. Uzavření mandátní smlouvy na zpracování žádosti o podporu z OPŽP pro projekt 
„Sanace podzemních  prostor v areálu strakonického hradu“      
Usnesení č. 2413/2008 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Sanace podzemních prostor v areálu 
strakonického hradu“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.2 – 
Odstraňování starých ekologických zátěží) 
II.  Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na zpracování žádosti o podporu z OPŽP pro projekt „Sanace 
podzemních prostor v areálu strakonického hradu“ s firmou CEFA, s.r.o., Podle Náhonu 59, 
106 00  Praha 10. Celková částka za zpracování projektové žádosti v případě získání 
dotačních prostředků činí 77.350,- Kč včetně 19% DPH, předpokládaný termín dokončení a 
odevzdání žádosti je 6.10.2008. 
Finanční částka ve výši 77.350,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města – položky č. 
296 „Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
2. „Sanace podzemních prostor v areálu strakonického hradu“ – pověření k jednání se 
SFŽP ČR                
Usnesení č. 2414/2008 (77/2) 
Rada města po projednání 
I.  Pověřuje 
místostarostu města Ing. Karla Vlasáka jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR 
v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Sanace podzemních prostor 
v areálu strakonického hradu“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 4 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 
4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží) 
 
3. Úprava pravidel pro hlášení městského rozhlasu 
Usnesení č. 2415/2008 (77/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s rozšířením pravidel pro hlášení městského rozhlasu  o vysílání pozvánek  politických stran 
na předvolební akce v období 2 měsíců před dnem konání voleb.                                 
 
4. Navýšení kapacity MŠ Strakonice, Lidická 625 zřízením odloučeného pracoviště MŠ 
Stavbařů 213 a zřízení výdejny při MŠ Stavbařů 213 
Usnesení č. 2416/2008 (77/4) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
navýšení kapacity Mateřské školy Strakonice, Lidická 625 o 56 dětí na celkovou kapacitu 466 
dětí zřízením odloučeného pracoviště Mateřská škola Stavbařů 213 a zřízení výdejny při MŠ 
Stavbařů 213 s kapacitou 56 strávníků od 1.9.2009.  
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
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5. Mimořádná odměna ředitelce MěKS           
Usnesení č. 2417/2008  
Rada města projednala předložený návrh, který je samostatnou přílohou usnesení RM 
uloženou na personálním oddělení kanceláře tajemníka MěÚ. 
Vyplacení odměny podle §10 NV ČR č. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s §10 a) zák. 330/2003 Sb., ředitelce MěKS mimořádnou odměnu za vynikající 
splnění pracovních úkolů nad rámec běžných povinností (MDF 2008) 
 
6. Ochotnické divadlo Novosedly – doplnění usnesení č. 1912/2008 
Usnesení č. 2418/2008  
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
usnesení č. 1912/2008 ze 7.5.2008: 
souhlasí s využitím poskytnutého příspěvku, z důvodu neuskutečnění plánovaného 
divadelního představení, v náhradním termínu 10.11.2008, kdy se divadelní představení 
uskuteční. 
 
7. 10 let Strakonické televize –  příspěvek MěKS 
Usnesení č. 2419/2008  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku ve výši 100.000,-Kč, u příležitosti 10. 
výročí založení Strakonické televize, na pořízení dovybavení, případně krytí dalších potřeb 
Strakonické televize. Bude hrazeno z položky „Program obnovy venkova – členské 
příspěvky“ /RO č. 81/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                   Ing. Karel Vlasák    
          starosta                  místostarosta                       


