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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  127. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11. prosince 2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Ivana Říhová - místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Cháberová, Ing. Joza, Mgr. Pavelka, Mgr. Samec 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

   Ing. Tůma – tajemník 
 
 
Program:  

      
1. Majetkové záležitosti 

                               Usnesení č. 3378/2013  
2. Zrušení školní družiny při ZŠ Povážská Strakonice 

                   Usnesení č. 3379/2013  
                 
 
 
127. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 17:45 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 uzavřené se společností PROTOM 
Strakonice, s.r.o. na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 
1, čp. 2, čp. 270“ 
Usnesení č. 3378/2013  (127/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
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se změnou usnesení č. 3345/2013 ze dne 27.11.2013, které se týkalo uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 2013-372 na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí 
čp. 1, čp. 2, čp. 270“ uzavřené dne 13.8.2013 mezi městem Strakonice a společností 
PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ : 43841252, přičemž 
předmětem změny je posunutí dílčího termínu realizace a vyúčtování částí stavebních prací 
v celkové výši minimálně 16.205.000,- Kč včetně DPH z 10.12.2013 na 18.12.2013, a to 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 
V případě nesplnění dílčího termínu pro realizaci a vyúčtování částí stavebních prací 
v požadované výši budou objednatelem na zhotoviteli uplatňovány smluvní pokuty a sankce 
dle SOD, zejména dle čl. 10.2. této smlouvy. 
 
2. Zrušení školní družiny při ZŠ Povážská Strakonice 
Usnesení č. 3379/2013  (127/2) 
Rada města po projednání  
I. Schvaluje 
zrušení místa poskytovaného vzdělávání školní družiny Velké náměstí 1, Strakonice při 
Základní škole Povážská Strakonice, Nad Školou 560, od 1.1.2014. 
II. Ukládá 
odboru školství a cestovního ruchu požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys             PhDr. Ivana Říhová   
           starosta                   místostarostka   


