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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  121. jednání Rady města Strakonice 

konaného 30. října 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová - místostarostka  
RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Pavelka 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

   Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:   Ing. Pavel – místostarosta  

Mgr. Malotová - PR 
 
 
Program:  

         
                  

         
         

1. Zápis z 2. jednání Komise školství 
        Usnesení č. 3247/2013 

2. Osobní příplatek ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
        Usnesení č. 3248/2013 

3. Projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“– podání žádosti o dotaci ze SFŽP 
        Usnesení č. 3249/2013 

4. SMOOS – finanční příspěvek 
        Usnesení č. 3250/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 17:00 
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. Zápis z 2. jednání Komise školství 
Usnesení č. 3247/2013 (121/1) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z 2. jednání Komise školství ze dne 24.10.2013. 
II. Bere na vědomí 
výroční zprávy o činnosti ZŠ zřizovaných městem Strakonice za školní  r. 2012/2013. 
 
2. Osobní příplatek ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 
Usnesení č. 3248/2013 (121/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
osobní příplatek Mgr. Jiřího Johanese, ředitele Základní školy Strakonice, Krále Jiřího 
z Poděbrad 882, od 1.11.2013,  dle přílohy uložené na odboru školství a cestovního ruchu. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 

         
3. Projekt „Pasport městské zeleně, Strakonice“– podání žádosti o dotaci ze SFŽP 
Usnesení č. 3249/2013 (121/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Pasport městské zeleně, Strakonice“ ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí. 

         
4. SMOOS – finanční příspěvek 
Usnesení č. 3250/2013 (121/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku Svazku města a obcí okresu Strakonice (SMOOS) ve výši 
14.677,-Kč (30% podíl města k dotaci) na zakoupení 20 souprav tzv. pivních setů od firmy 
KOVALTOS s.r.o. za celkovou cenu  48.923,-Kč. Bude hrazeno z rozpočtu odboru rozvoje, 
org. 295 – členské příspěvky DSO a spoluúčasti na získaných grantech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys            PhDr. Ivana Říhová 
          starosta                      místostarostka           


