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Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů 

upravujících ochranu osobních údajů 
 

Z á p i s 
z 27. schůze Rady města Strakonice 

konané 1. prosince 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
Přítomni:    6 členů RM 

         Mgr. Břetislav Hrdlička - starosta 
         Ing. Oberfalcer – místostarosta 
         p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM  

 Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 
Omluveni:   p. Zoch – místostarosta 
 
1. Odbor rozvoje 

 Projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, Strakonice“ – 
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 
                                                                     Usnesení č. 1153/2020 

 
27. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:00 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 

1. Odbor rozvoje 

 Projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory Rybniční – kulturní dům, 
Strakonice“ – uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na rok 2020 

Usnesení č. 1153/2020 (27/1) 
Rada města po projednání  

I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 162/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na projekt „Bezbariérová trasa Domov pro seniory 
Rybniční – kulturní dům, Strakonice – ISPROFOND 5317510069“ mezi Městem Strakonice, 
Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice (jakožto „příjemcem“) na straně jedné a Státním fondem 
dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 (jakožto „poskytovatelem“) na straně 
druhé. Poskytnutý finanční příspěvek je v maximální výši 4.218.000,00 Kč.  

II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy a informováním poskytovatele dotace Státní 
fond dopravní infrastruktury o stavu realizace akce. 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 14,50 hodin. 
 
Datum pořízení zápisu: 01.12.2020   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
      Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                            Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                          místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


