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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 

U s n e s e n í 
z 17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 30.10.2013 ve velké 

zasedací  místnosti MěÚ Strakonice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Program: 
 
Zahájení jednání                          Usnesení č.574/ZM/2013 
 
1) Rozpočtová opatření        

          Usnesení č.575/ZM/2013 
2) Projekt „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích“  
          Usnesení č.576/ZM/2013 
3) Rekonstrukce ZŠ Dukelská ve Strakonicích       

          Usnesení č.577/ZM/2013 
4) Zápis 4/2013 z jednání kontrolního výboru dne 17. 10. 2013 
          Usnesení č.578/ZM/2013 
 
Usnesení č.574/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
a) ověřený zápis ze 16.ZM 11.9.2013 
b) program jednání včetně navržených úprav 17. zasedání Zastupitelstva města  (viz zápis) 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení :  Mgr. Hlava, Ing. Němejc, Mgr. Hrdlička 
b) ověřovatele zápisu : RNDr. Havel, pí Vlasáková 
 

1) Rozpočtová opatření         

Usnesení č.575/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 
I.  Schvaluje 
RO č. 103  ve výši  440 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Komunikace a inženýrské sítě Jelenka“, kde došlo 
k úspoře finančních prostředků na akci „Oprava komunikace na p.č. 1098 a 1073/1 k.ú. 
Modlešovice“ z důvodu špatného technického stavu komunikace. 
RO č. 104  ve výši  1 000 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků v rámci výdajů na služby prováděné Technickými službami, 
s.r.o. Strakonice z položky čištění města na položku údržba komunikací. Součástí údržby 
komunikací je i zimní údržba, která byla z počátku roku vyšší, než bylo předpokládáno.  
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtová opatření  č. 103 - 104 provést.  
 

2) Projekt „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích“  
Usnesení č.576/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci projektu „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích“ a 
předložení žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, Oblast podpory 2.4 – Rozvoj 
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infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (celkové výdaje projektu 
4.750.000,- Kč). 
II. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
kofinancování projektu „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve 
Strakonicích“  z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 712.500,- Kč. 
III. Schvaluje 
v případě přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
předfinancování projektu „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve 
Strakonicích“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů 
projektu, tj. 4.037.500,- Kč. 
 

3) Rekonstrukce ZŠ Dukelská ve Strakonicích       

Usnesení č.577/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace o možnostech řešení spojovacího krčku Základní školy Dukelská ve Strakonicích. 
II. Souhlasí 
se sanací spojovacího krčku Základní školy Dukelská tak, aby mohl v co nejkratší době 
sloužit potřebám základní školy. 
III. Bere na vědomí 
informaci o zpracování projektové dokumentace na zateplení fasády a výměnu oken budovy 
prvního stupně Základní školy Dukelská (usn. RM č. 3223/2013, bod II.). 
IV. Ukládá RM 
zadat zpracování provozně-dispoziční studie celého areálu Základní školy Dukelská jako 
přípravný krok pro celkovou rekonstrukci školy, včetně optimálního řešení stavebního 
uspořádání ZŠ Dukelská. 
 

4) Zápis 4/2013 z jednání kontrolního výboru dne 17. 10. 2013 
Usnesení č.578/ZM/2013 
zastupitelstvo města po projednání 
I.Bere na vědomí 
zápis 4/2013 z jednání kontrolního výboru dne 17. 10. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys v.r.       PhDr. Ivana Říhová v.r. 
            starosta                               místostarostka 


