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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 
ze 116. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23. září 2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM :  
                          Ing. Vondrys – starosta  

Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Mgr. Parkosová, pí Žiláková, Ing. Vlasák, MUDr. Chod 
Ing.Tůma – tajemník  
 

 
Omluveni:    Mgr. Kotlíková - PR 
 
Program: 
 
1. Projekt „Revitalizace zeleně Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ 

            Usnesení č. 3591/2009      
2. Projekt „Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, Strakonice – I. etapa“ 
                                     Usnesení č. 3592/2009     
3. Odstoupení od smlouvy o  daňovém poradenství 

                        Usnesení č. 3593/2009     
    
    

 
 
Zahájení:  
116. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 18:50 v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Projekt „Revitalizace zeleně Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ 
Usnesení č. 3591/2009 (116/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt 
„Revitalizace zeleně Rennerových sadů, Strakonice – II. etapa“ 
II. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny na projekt „Revitalizace zeleně Rennerových sadů, Strakonice – II. 
etapa“ s firmou Limex  CB a.s., Střížkovská 3, 180 00 Praha. Cena díla je 113.050,- Kč (včetně 19% 
DPH). 
Finanční částka ve výši 113.050,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města - položky č. 296 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy  
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2. Projekt „Parkové úpravy v lokalit ě Jezárka, Strakonice – I. etapa“ 
Usnesení č. 3592/2009 (116/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování 
stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt 
„Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, Strakonice – I. etapa“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením Mandátní smlouvy na vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny na projekt „Parkové úpravy v lokalitě Jezárka, Strakonice – I. etapa“ 
s firmou Limex  CB a.s., Střížkovská 3, 180 00 Praha. Cena díla je 113.050,- Kč (včetně 19% DPH). 
Finanční částka ve výši 113.050,- Kč bude hrazena ze schváleného rozpočtu města - položky č. 296 
„Přípravné práce a konzultační činnost k žádostem o dotace“. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
3. Odstoupení od smlouvy o  daňovém poradenství 
Usnesení č. 3593/2009 (116/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s odstoupením od smlouvy  o daňovém poradenství uzavřené dne 16.3.2009 s Ing. Tomášem 
Hajduškem, daňovým poradcem se sídlem v Katovicích a odvoláním plné moci pro daňového poradce 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem  sdělení o odstoupení od smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                      Ing. Pavel Pavel 
       starosta                                     místostarosta 
 
 


