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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 20. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 1.11.2017 ve velké zasedací  

místnosti MěÚ Strakonice 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Program: 

 

Zahájení jednání                         Usnesení č.634/ZM/2017 

 

1) Teplárna Strakonice a.s. - hospodaření 

                                            - provozní záležitosti         

                               (bez č. usnesení) 

2) Personální změny ve vedení města 
                                           Usnesení č.635/ZM/2017-640/ZM/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení jednání 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 6.9.2017 p. Horejš, Mgr. Svoboda ověřili 

příslušný zápis z jednání ZM. 

Usnesení č.634/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Schvaluje  

program jednání včetně navržených úprav 20. zasedání Zastupitelstva města Strakonice 

(viz zápis). 

II. Volí 

a) návrhovou komisi ve složení: p. Christelbauer, pí Vlasáková, Mgr. Sosna 

b) ověřovatele zápisu: PhDr. Říhová, Ing. Oberfalcer 

c) volební komisi: p. Zoch, Ing. Moučka, RNDr. Havel 
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1) Teplárna Strakonice a.s. - hospodaření 

                                               - provozní záležitosti         

zastupitelstvo města po projednání nepřijalo k výše uvedenému bodu žádné usnesení. 
 

 

2) Personální změny ve vedení města 

1) Odvolání p. Milana Jungvirta z funkce místostarosty 

Usnesení č.635/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Odvolává 

p. Milana Jungvirta z funkce místostarosty města Strakonice 

 

2) Volba místostarostů 

Usnesení č.636/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Rozhodlo, 

že pro zbývající část volebního období 2014-2018 bude obsazena funkce jednoho uvolněného 

místostarosty a dále funkce jednoho neuvolněného místostarosty 

Usnesení č.637/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

II. Zvolilo 

ve veřejném hlasování aklamací prvním uvolněným místostarostou města Strakonice, který 

bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti, p. Josefa Štrébla 

Usnesení č.638/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

III. Zvolilo 

ve veřejném hlasování aklamací druhým neuvolněným místostarostou města Strakonice, který 

bude zastupovat starostu a prvního místostarostu v době jejich nepřítomnosti, p. Ing. Rudolfa 

Oberfalcera 

 

3) Stanovení odměny neuvolněnému místostarostovi 

Usnesení č.639/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Stanoví 

podle § 84 odst. 2 písm. n), § 72 a § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů, výši odměny neuvolněnému místostarostovi města ode dne zvolení do této funkce 

39 028 Kč/měsíc. V případě souběhu výkonu funkcí, bude odměna poskytnuta pouze jedna, a 

to ta nejvyšší. 

 

4) Volba člena rady města 

Usnesení č.640/ZM/2017 

zastupitelstvo města po projednání 

I. Zvolilo 

členem Rady města Strakonice p. Pavla Zacha, DiS. 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.         Josef Štrébl v.r. 

            starosta                                místostarosta 


