
 

 

 

 

Z P R Á V A 
 

pro zasedání Zastupitelstva města Strážov konané dne 8.12.2022 
 

 

Zastupitelstvo města Strážov na svém zasedání dne 20. října 2022 přijalo toto 

usnesení: 

• Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání. 

• Zastupitelstvo schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

• Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

• Zastupitelstvo volí starostou Ing. Josefa Rouska. 

• Zastupitelstvo volí místostarostou Miroslava Jiříka. 

• Zastupitelstvo zřizuje radu města a stanovuje její počet členů na 5. 

• Zastupitelstvo volí členy rady Pavla Proška, Josefa Tomana a Zdeňka Koláře. 

• Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor (5 členů) a kontrolní výbor (5 členů). 

• Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Petru Preslovou. 

• Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru Evu Tětkovou. 

• Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Václava Jandu, Vlastimila Fürbachera, Ladislava 

Kroupara a Danu Vítovcovou. 

• Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Jiřího Tomana, Milana Denka, Jindřicha 

Kiesenbauera a Evu Ebenstreit. 

• Zastupitelstvo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 

výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 848 Kč měsíčně, za výkon 

funkce člena výboru zastupitelstva či komise rady, pokud je zároveň členem zastupitelstva, 

ve výši 1415 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva či komise rady ve 

výši 1697 Kč měsíčně, za výkon funkce člena rady ve výši 3395 Kč měsíčně a za výkon 

funkce místostarosty ve výši 15275 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí 

tohoto usnesení. 

• Zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu 

výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne 

pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

• Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního 

automobilu SDH Viteň a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

• Zastupitelstvo pověřuje Ing. Josefa Rouska zastupováním města ve Svazu měst a obcí ČR, 

Regionálním rozvojovém sdružení Šumava, Euroregionu Šumava, Dobrovolném svazku obcí 

Úhlava, Ekoregionu Úhlava a Účelovém sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy a 



zároveň pověřuje Aleše Potužáka zastupováním města ve Sdružení vlastníků obecních a 

soukromých lesů. 

 

Rada města Strážov na své schůzi dne 3. listopadu 2022 přijala toto usnesení: 

• Rada schválila jednací řád rady města. 

• Rada schválila, že k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu §11a, odst. 1, 

písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjemní a o změně některých 

souvisejících zákonů, budou oprávněni starosta Ing. Josef Rousek, místostarosta Miroslav 

Jiřík a člen zastupitelstva Pavel Prošek. Současně ve smyslu § 108, odst. 2, zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že při významných 

příležitostech a občanských obřadech mohou Ing. Josef Rousek, Miroslav Jiřík a Pavel 

Prošek užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po 

obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Pro sňateční obřad se stanovuje 

obřadní síň v přízemí MěÚ Strážov a doba sňatečních obřadů každá sobota od 10 do 14 

hod. 

• Rada doporučuje zastupitelstvu schválit jednací řád zastupitelstva města. 

• Rada jmenovala komisi pro dotační Program regenerace městských památkových zón ve 

složení: Ing. Josef Rousek, Miroslav Jiřík, Pavel Prošek, Josef Toman a Zdeněk Kolář. 

Rada města Strážov na své schůzi dne 10. listopadu 2022 přijala toto usnesení: 

• Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Strážov. 

• Rada schválila rozpočtová opatření č. 11/2022 ve formě rozpočtových změn. 

• Rada rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 127/1 v k.ú. Horní Němčice u 

Čachrova se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

• Rada rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1274/41 a 1274/90 v k.ú. 

Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

• Rada rozhodla poskytnout Oblastní charitě Klatovy na činnost pečovatelské služby v roce 

2023 dotaci ve výši 21 000 Kč. 

• Rada vzala na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2022, 

které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani 

nedostatky. 

 


