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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  33. jednání Rady města Strakonice 

konaného 14. září 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM 

Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
členové  RM: Mgr. Cháberová, Ing. Joza, Mgr. Pavelka 
Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Malotová - PR 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

 
Omluveni:   PhDr. Říhová – místostarostka, Mgr. Samec 
 
Program: 
 
1. Platový výměr ředitele ZŠ ul. J. z Poděbrad a ředitelky ZŠ Povážská Strakonice 

            Usnesení č. 0897/2011 
2. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0898/2011 
3. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 

            Usnesení č. 0899/2011 
4. Užití znaku města:  A/Měšťanský pivovar Strakonice , a.s.  

            Usnesení č. 0900/2011 
   B/ Agentura Confero spol. s r.o. Praha 

            Usnesení č. 0901/2011 
 
 
 
 
Zahájení:  
33. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 19:38 hodin v kanceláři 
starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Platový výměr ředitele ZŠ ul. J. z Poděbrad a ředitelky ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 0897/2011 (33/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitele Základní školy ul. J. z Poděbrad, který je samostatnou přílohou 
materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Schvaluje 
předložený platový výměr ředitelky Základní školy Povážská Strakonice, který je samostatnou 
přílohou materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
III. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedených usnesení. 
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2. Majetkové záležitosti 
 
1) Stavba: Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – vodní prvek 
Usnesení č. 0898/2011 (33/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s dopracováním návrhu malého vodního prvku umístěného u  opěrné stěny v nyní realizované etapě 
reekonstrukce Velkého náměstí ve Variantě Soutok řek. 
II. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru předložit radě města návrh na finální řešení. 
 
3. MěÚSS - souhlas s přijetím daru 
Usnesení č. 0899/2011 (33/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s přijetím daru dle § 39 b) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění pozdějších předpisů od firmy  Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Podskalská 324, IČ 
26068273. Předmětem daru jsou 2 sudy piva a na 9. ročník výstavy ručních prací DS Lidická a 
sportovní hry uživatelů a pozvaných seniorů  v DS Rybniční, ve výši 2.640,- Kč.  
II. Ukládá 
řediteli MěUSS Strakonice uzavřít darovací smlouvy a zavést dary do účetnictví organizace.  
 
4. Užití znaku města:  
A/M ěšťanský pivovar Strakonice, a.s.  
Usnesení č. 0900/2011 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s užitím znaku města na etikety, propagační předměty a materiály POSM  z důvodu realizace exportu 
piva do Ruské federace. 
 
B/ Agentura Confero spol. s r.o. Praha  
Usnesení č. 0901/2011 (33/4) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s užitím znaku města ve vlastivědném atlasovém díle Česko v mapách vydávaném agenturou Confero 
spol. s r.o., Na Jarově 4, Praha.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                            Ing. Pavel Pavel                              
          starosta                               místostarosta  
  


