Výpis usnesení ze zápisu ze schůze Rady města Volary konané
dne 14. 09. 2022
Rada města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
jednacím řádem rady města (dále jen „RM“) ze dne 29. 11. 2006 a ostatními právními předpisy,
projednala jednotlivé body schváleného programu a přijala následující usnesení:

1) Zahájení
č. 252/22
schvaluje předložený program schůze, který byl rozšířen o body 9), 10) Různé
Výsledek hlasování: pro/proti/zdržel se: 5/0/0
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Souhlas zřizovatele s přijmutím účelově určených darů pro Kulturně informační
centrum ve Volarech, příspěvková organizace
4) Rozpočtové opatření č. 29/2022
5) Rozpočtové opatření č. 30/2022
6) Zákonná změna tarifních platů ředitelů příspěvkových organizací města – SDaB,
SSZ, TS, KIC, Volary – nařízení vlády č. 264/2022 Sb.
7) Návrh finanční odměny ředitelce MŠ Volary, příspěvková organizace města
8) Zpomalovací retardéry v ul. U Nádraží
9) Informace o plnění rozpočtu, stavu účetnictví, stavu finančních prostředků
na bankovních účtech a stavu nezaplacených pohledávek k 31. 08. 2022
10) Různé
2) Kontrola usnesení
č. 253/22
bere na vědomí informace o průběžném plnění usnesení
Hlasování: 5/0/0
3) Souhlas zřizovatele s přijmutím účelově určených darů pro Kulturně informační
centrum ve Volarech, příspěvková organizace
č. 254/22
schvaluje:
Přijetí účelově určených darů Kulturně informačnímu centru ve Volarech.
1. Dar od společnosti VISHAY ELECTRONIC s.r.o., IČO 40509044 se sídlem Mlýnská
1095, 334 01 Přeštice ve výši 5 000,- Kč na uspořádání Volarských slavností dřeva 2022,
viz příloha č. 1
2. Dar od Ing. Zdeňka Kašpara, bytem Sídliště Míru 281, 384 51 Volary ve výši 5 000,- Kč
na uspořádání Volarských slavností dřeva 2022, viz příloha č. 2
3. Dar od společnosti Městské lesy Volary, s.r.o., IČO 25185080, se sídlem V Kasárnách 645,
384 51 Volary ve výši 80 000,- Kč na uspořádání Volarských slavností dřeva 2022,
viz příloha č. 3

4. Dar od společnosti Městské lesy Volary, s.r.o., IČO 25185080, se sídlem V Kasárnách 645,
384 51 Volary ve výši 70 000,- Kč na vytvoření expozice „Šumavské lokálky“ v Muzeu
Volary, viz příloha č. 4
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ředitel KIC Volary, příspěvková organizace
Termín: bezodkladně
4) Rozpočtové opatření č. 29/2022
č. 255/22
schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2022 ve znění předloženého návrhu.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ekonomický odbor
Termín: bezodkladně
5) Rozpočtové opatření č. 30/2022
č. 256/22
schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2022 ve znění předloženého návrhu.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ekonomický odbor
Termín: bezodkladně
6) Zákonná změna tarifních platů ředitelů příspěvkových organizací města – SDaB,
SSZ, TS, KIC, Volary – nařízení vlády č. 264/2022 Sb.
č. 257/22
stanovuje s účinností od 01. 09. 2022 tarifní plat, na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb.,
ze dne 31. 08. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, řediteli SDaB
Volary Jiřímu Jarouškovi, ředitelce SSZ Volary Mileně Sipplové, DiS, řediteli TS Volary
Stanislavu Haladejovi a řediteli KIC Volary Jaroslavu Pulkrábkovi, ve výších stanovených
v platových výměrech a pověřuje starostu města jejich podpisem
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: starosta a tajemník MěÚ
Termín: bezodkladně
7) Návrh finanční odměny ředitelce MŠ Volary, příspěvková organizace města
č. 258/22
rozhodla vyplatit finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Volary, příspěvková organizace,
paní Michaele Dědičové, za přípravu a zajištění provozu Lesní mateřské školky, ve výši
uvedené v důvodové zprávě
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ředitelka MŠ Volary a tajemník MěÚ
Termín: bezodkladně
8) Zpomalovací retardéry v ul. U Nádraží
č. 259/22
nesouhlasí s vybudováním zpomalovacích retardérů v ulici U Nádraží před budovou ZŠ
a žádosti pana Jaroslava Pouzara nevyhovuje z důvodu jiného koncepčního řešení dopravního
omezení.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: odbor ISM a ŽP

Termín: bezodkladně
9) Informace o plnění rozpočtu, stavu účetnictví, stavu finančních prostředků na
bankovních účtech a stavu nezaplacených pohledávek k 31. 08. 2022
č. 260/22
bere na vědomí informace o plnění rozpočtu, stavu účetnictví, stavu finančních prostředků
na bankovních účtech a stavu nezaplacených pohledávek k 31. 08. 2022 dle doložených
příloh.
Hlasování: 5/0/0
Zodpovídá: ekonomický odbor

Za správnost vyhotovení: Dana Andraschko

