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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 

ze 45. schůze Rady města Strakonice 
konané 22. července 2021 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 4 členové RM 

Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta  
Ing. Oberfalcer – místostarosta 
p. Christelbauer, p. Horejš - členové RM 
Ing. arch. Slámová – vedoucí odboru rozvoje MěÚ 

Omluveni:    p. Zoch – místostarosta   
                  Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM 
                    Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 
 
1. Starosta – úsek personalistiky a mezd       

 Odvolání ředitelky MěÚSS Strakonice 
                                                                  Usnesení č. 1953/2021 

 Oprávnění zastupovat dočasně nepřítomnou ředitelku MěÚSS Strakonice 
                                                                   Usnesení č. 1954/2021 

                                                
 
 
 
 
45. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 8:00 hodin 
v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 4 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 
1. Starosta – úsek personalistiky a mezd       

 Odvolání ředitelky MěÚSS Strakonice 
Usnesení č. 1953/2021 (45/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení č. 1895/2021 ze dne 21.07.2021 v části bodu II. v následujícím znění: 

II. Ukládá 
Paní XX předat agendu související s výkonem funkce ředitelky Městského ústavu 
sociálních služeb Strakonice paní XX. 

II. Ukládá 
Paní XX předat agendu související s výkonem funkce ředitelky Městského ústavu 
sociálních služeb Strakonice paní XX. 
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 Oprávnění zastupovat dočasně nepřítomnou ředitelku MěÚSS 
Strakonice 

Usnesení č. 1954/2021 (45/1) 
Rada města po projednání 

I. Revokuje 

usnesení č. 1896/2021 ze dne 21.07.2021 v následujícím znění: 

I. Schvaluje 
oprávnění paní XX zastupovat od 23.07.2021 dočasně nepřítomného vedoucího 
zaměstnance, konkrétně ředitelku příspěvkové organizace Městského ústavu sociálních 
služeb, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice I, 386 01, zapsanou u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 97 ve stejném rozsahu jako stanoví pracovní 
smlouva vedoucího zaměstnance (zejména po dobu její nepřítomnosti při dovolené, 
pracovní neschopnosti, případně jiné skutečnosti, která by měla za následek 
dlouhodobou nepřítomnost na pracovišti). 

II. Pověřuje 
Starostu města podpisem výše uvedeného oprávnění. 

II. Schvaluje 
oprávnění paní XX zastupovat od 23.07.2021 dočasně nepřítomného vedoucího 
zaměstnance, konkrétně ředitelku příspěvkové organizace Městského ústavu sociálních 
služeb, se sídlem Jezerní 1281, Strakonice I, 386 01, zapsanou u Krajského soudu v 
Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 97 ve stejném rozsahu jako stanoví pracovní 
smlouva vedoucího zaměstnance (zejména po dobu její nepřítomnosti při dovolené, 
pracovní neschopnosti, případně jiné skutečnosti, která by měla za následek 
dlouhodobou nepřítomnost na pracovišti). 

III. Pověřuje 
starostu města podpisem výše uvedeného oprávnění. 
 
 

Jednání rady města ukončil starosta v 8,10 hodin. 

 
Datum pořízení zápisu: 22.07.2021   
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                      Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


