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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 58. schůze Rady města Strakonice 

konané 5. ledna 2022 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
___________________________________________________________ 
 
Přítomni: 7 členů RM 

Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta  
Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové 
p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM 
Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ  

 

Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání 
                      Usnesení č. 2513/2022 

1. Odbor školství 

 Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice od 1. ledna 2022 -  revokace usnesení RM č. 2490/2021 ze dne 20. 
prosince 2021 
                      Usnesení č. 2514/2022 

2. Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
 Projekt „Družina rodinného typu na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice etapa I.“ 

– podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 
                      Usnesení č. 2515/2022 

 Projekt „Florbal etapa II. na ZŠ F. L.Čelakovského, Strakonice“ – podání žádosti 
o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 
                   Usnesení č. 2516/2022 

 Projekt „Renovace sportovního zázemí na ZŠ F. L.Čelakovského Strakonice“ – 
podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním projektu 

                      Usnesení č. 2517/2022 
 
58. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost.  
 
Usnesení č. 2513/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
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1. Odbor školství 

 Platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol 
zřizovaných městem Strakonice od 1. ledna 2022 – revokace 
usnesení RM č. 2490/2021 ze dne 20. prosince 2021 

Usnesení č. 2514/2022 (58/1)  
Rada města po projednání 
I. Revokuje 
usnesení RM č. 2490/2021 ze dne 20. prosince 2021.  
II. Schvaluje 
platové výměry ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných městem 
Strakonice, které jsou samostatnou přílohou materiálu uloženou na odboru školství a 
cestovního ruchu, od 1. ledna 2022. 
III. Ukládá 
odboru školství zajistit splnění výše uvedeného usnesení. 
 

2. Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

 Projekt „Družina rodinného typu na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice 
etapa I.“ – podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se 
spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 2515/2022 (58/2)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci o finanční podporu projektu „Družina rodinného typu 
na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice etapa I.“ v rámci dotačního programu Podpora 
práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu). 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s realizací projektu 
„Družina rodinného typu na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice etapa I.“. 

III. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Družina rodinného typu na ZŠ 
F. L. Čelakovského Strakonice etapa I.“. 
 

 Projekt „Florbal etapa II. na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“ – 
podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se spolufinancováním 
projektu 

Usnesení č. 2516/2022 (58/2)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci o finanční podporu projektu „Florbal etapa II. na ZŠ F. 
L. Čelakovského, Strakonice“ v rámci dotačního programu Podpora sportovní 
infrastruktury. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s realizací projektu 
„Florbal etapa II. na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“. 
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III. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s čerpáním prostředků 
z investičního fondu a povolením převodu prostředků z rezervního fondu v potřebné 
výši z rozpočtu organizace na rok 2022 na předfinancování a spolufinancování realizace 
projektu „Florbal etapa II. na ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice“. 
 

 

 Projekt „Renovace sportovního zázemí na ZŠ F. L. Čelakovského 
Strakonice“ – podání žádosti o dotaci a souhlas zřizovatele se 
spolufinancováním projektu 

Usnesení č. 2517  /2022 (58/2)  
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s předložením žádosti o dotaci o finanční podporu projektu „Renovace sportovního 
zázemí na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice“ v rámci dotačního programu Podpora 
sportu. 

II. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s realizací projektu 
„Renovace sportovního zázemí na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice“. 

III. Souhlasí 
v případě získání dotace z výše uvedeného dotačního programu s vyčleněním 
finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2022 na 
předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Renovace sportovního zázemí 
na ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice“. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 15,20 hodin.     

 
Datum pořízení zápisu: 05.01.2022   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


