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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 12. září 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluveni:   Mgr. Pavelka – člen RM 

Mgr. Malotová – PR 
         

 
 
                           
   

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu parkovacích automatů 
                     Usnesení č. 2039/2012 
2. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 
                             Usnesení č. 2040/2012 
3. JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko ŠVANDA DUDÁK Strakonice -   
   - mimořádný finanční  příspěvek  

           Usnesení č. 2041/2012 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys ve 20:00 
hodin v kanceláři starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 6 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
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1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu parkovacích automatů 
Usnesení č. 2039/2012 (77/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu parkovacích automatů mezi městem Strakonice  
a  Technickými službami Strakonice s.r.o. IČ 25156888 dle předloženého návrhu. 
 
2. ČSAD STTRANS – objednávkový školní autobus 
Usnesení č. 2040/2012 (77/2) 
Rada města po projednání 
I. Upravuje 
usnesení číslo 1802/2012 ze dne 27.6.2012 
I. Souhlasí 
se zřízením objednávkového školního autobusu pro ranní a odpolední přepravu žáků  do ZŠ 
Povážská a zpět na období od 3. 9. 2012 do 28. 6. 2013 ve dnech školního vyučování, 
autobus je určen pouze pro potřeby školy, spoj není zveřejněn v jízdních řádech a žáci 
nehradí jízdné. Sazba za přepravu činí 35 Kč/1 km pro ranní spoj a  35 Kč/1 km pro 
odpolední spoj, 80 Kč za 30 min. čekací doby/1 den + 20% DPH, fakturace jednou za měsíc. 
Bude hrazeno z rozpočtu na městskou hromadnou dopravu. 
 
3. JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko ŠVANDA DUDÁK Strakonice -   
   - mimořádný finanční  příspěvek  
Usnesení č. 2041/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč svazu skautů a skautek  
u příležitosti 100. oslav skautingu (JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko ŠVANDA  
DUDÁK Strakonice). Bude kryto z odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších    
technických zařízení (RO č. 76). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel 
          starosta                  místostarosta 


