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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  47. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25. ledna 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
členové  RM: Ing. Joza, Mgr. Samec, Mgr. Cháberová 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

 
Omluveni:  Mgr. Pavelka – člen RM  

Mgr. Malotová – PR 
    
Program: 
 
1. Smlouva o provedení auditu  

            Usnesení č. 1316/2012 
2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   

            Usnesení č. 1317/2012 
3. Souhlas s užitím znaku města 

            Usnesení č. 1318/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
47. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 18:20 hodin v kanceláři 
starosty po skončení pracovního zasedání Zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Smlouva o provedení auditu  
Usnesení č. 1316/2012 (47/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o provedení auditu projektu Dva kroky k profesionální veřejné službě se 
společností INEKS spol. s r.o., se sídlem Povážská 358, 386 01 Strakonice za cenu 11.000,- Kč bez 
DPH. (Bude hrazeno z prostředků projektu – uznatelný náklad). 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
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2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006   
Usnesení č. 1317/2012 (47/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
a) pořádání hudebních a kulturních akcí, živá vystoupení souborů a hudebních skupin – 
nepravidelně v pátek a sobotu po celý rok 2012  od 27.1. 2012 do 29.12.2012 - Music bar Křemelka. 
Roma Klučka, Strakonice, od  22:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne.  
 
3. Souhlas s užitím znaku města 
Usnesení č. 1318/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města za účelem propagace Strakonic u příležitosti konání Poháru České pošty žen 
v basketbale, které se uskuteční 2.- 4. února 2012 ve Strakonicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                           Ing. Pavel Pavel                             
           starosta     místostarosta  


