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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  29. jednání Rady města Strakonice 
konaného 26. srpna 2015 v malé zasedací místnosti 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:     7 členů RM 

Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová – místostarostka 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, Ing. Moučka  
p. Stroner – tajemník 

 
Omluveni:    
 
Program:  
    
1. Odbor životního prostředí   

• Smlouva o dílo – odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven     
   Usnesení č. 1132/2015 
2. Finanční odbor 

• Rozpočtové opatření č. 97      
   Usnesení č. 1133/2015 
 
29. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
1. Odbor životního prostředí   

• Smlouva o dílo – odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven     
Usnesení č. 1132/2015 (29/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo na odvoz biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven mezi 
městem Strakonice a společností EKO-PF spol. s r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, 
s účinností od 1.9.2015. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem smlouvy v předloženém znění.  
 
2. Finanční odbor 

• Rozpočtové opatření č. 97      
Usnesení č. 1133/2015 (29/2)  
Rada města po projednání 
1. Schvaluje 
RO  č. 97  ve výši  100 000,- Kč  
Zvýšení rozpočtu odboru životního prostředí na odvoz bilologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a 
stravoven (základní školy, mateřské školy, MěÚSS). Využívání či odstraňování kuchyňských zbytků 
z jídelen a stravoven musí být v souladu s nařízením ES č. 1069/2009, tyto zbytky musí být vždy 
předávány pouze oprávněným podnikatelským subjektům. Rozpočtové opatření bude kryto použitím 
prostředků minulých let. 
(v tis. Kč) 
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text kryto schváleno změna 
rozp. po 
změně 

skutečnost 
k 26.8. 

předpoklad 
čerpání 

Výdaje – odvoz biolog.odpadů  0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

    Minulá léta  100,0    

          

rozpočtová skladba   org paragraf položka ÚZ částka 
výdaje   401 3726 5169  100,0 

fnancování – minulá léta      8115  100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička         p. Milan Jungvirt    
            starosta             místostarosta    


