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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Z á p i s 
z  1. jednání Rady města Strakonice 

konané 20. 11. 2002 v kanceláři starosty města 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      7 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Delimitace informačních a telekomunikačních technologií a počítačové propojení mezi   
    budovami OkÚ a MěÚ 
          (bez usnesení) 
2. Majetkové záležitosti     
                     Usnesení č. 01/2002 – 02/2002 
3. MěÚSS – zakoupení osobního automobilu Renault Megane 
                            Usnesení č. 03/2002 
4. Přímé zadávání veřejných zakázek 
                            Usnesení č. 04/2002 
5. DPS Jezárka – vyhodnocení VŘ na dodavatele technologického zařízení výdejny stravy 
                            Usnesení č. 05/2002 
6. DPS Stavbařů – obsazování bytů 
                            Usnesení č. 06/2002 
7. Zhotovení desky na žulový podstavec v ul. Na Ohradě 
                            Usnesení č. 07/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   1. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   (PhDr. Říhová se dostaví později) 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
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1. Delimitace informačních a telekomunikačních technologií a počítačové propojení mezi   
   budovami OkÚ a MěÚ  (mat. č. 1/4) 
ing. Sýkora, informatik MěÚ a ing. Ulč, informatik OkÚ seznámili radu města 
s připravovanou delimitací informačních a telekomunikačních technologií OkÚ a s variantami 
mikrovlnného propojení budov OkÚ a MěÚ v rámci uskutečnění reformy veřejné správy od 
1.1.2003 
 
2. Majetkové záležitosti     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 01/2002 (1/5) 
1) Bezúplatný převod movitého majetku, pořízeného z FKSP  
I. Souhlasí  
s uzavřením Darovací smlouvy  mezi ČR – Okresním úřadem Strakonice a městem 
Strakonice, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku v celkové hodnotě 
10.423,- Kč, nacházejícího se v organizacích, jejichž zřizovatelem je město Strakonice -  MŠ 
Holečkova 413, MŠ Školní 80, MŠ Spojařů 1260, MŠ Lidická 625 a ŠJ Plánkova  a které se 
stanou od 1.1.2003 příspěvkovými organizacemi s  právní subjektivitou .  
II. Souhlasí  
s převodem výše uvedeného majetku v celkové hodnotě 10.423,- Kč do správy řízených 
organizací následovně:  MŠ Strakonice, Lidická 625 - majetek v hodnotě 8.834,- Kč,  ZŠ a 
MŠ Strakonice, Povážská (ŠJ Plánkova)  - majetek v hodnotě 1.589,- Kč. 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 02/2002  
2)  Rozšíření stavebních prací na akci: Terénní úpravy vnitrobloku nádražní ulice Strakonice 
I. Souhlasí 
s vybudováním nové kanalizace ve vnitrobloku u nádraží, jako vícepráce v současné době 
prováděných terénních úprav, v hodnotě za cca 460 tis. Kč,-. 
 
3. MěÚSS – zakoupení osobního automobilu Renault Megane 
Usnesení č. 03/2002 (150/12) 
Rada města v návaznosti na usnesení č. 1096/2002 a po seznámení se s podmínkami 
výběrového řízení, které proběhlo 27.9.02 vyjadřuje nespokojenost a 
I. Konstatuje, 
že při výběrovém řízení nebylo postupováno dle pravidla hospodárnosti 
 
4. Přímé zadávání veřejných zakázek 
Usnesení č. 04/2002  
RM po projednání a v návaznosti na předchozí usnesení č. 03/2002 a usnesení č. 797/2001 
přijaté v 95. RM dne 11.7.01 - „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ 
I. Ukládá 
jednotlivým odborům MěÚ a organizacím zřízeným městem Strakonice předkládat 
informativně radě města zadávací podmínky (základní parametry) připravovaných 
výběrových řízení u investic (tj. pořizovací hodnota nad 40.tis. Kč) 
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5. DPS Jezárka – vyhodnocení VŘ na dodavatele technolog. zařízení výdejny  stravy 
Usnesení č. 05/2002 (1/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele technologického zařízení výdejny stravy 
v objektu DPS Jezárka takto: 
na 1. místě se umístila firma HOFMANN – o.z. Strakonice s.r.o, Lidická 155, Strakonice 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v hodnotě 1.268.808,60 Kč vč. 
DPH 
III. Pov ěřuje 
starostu podepsáním výše uvedené smlouvy o dílo 
 
6. DPS Stavbařů – obsazování bytů 
Usnesení č. 06/2002  
Rada města po projednání a s ohledem na záměr změny charakteru bytů zvláštního určení 
v DPS Stavbařů na byty „startovací“ 
I. Souhlasí 
s vyjmutím uvolňovaných bytů v DPS v. ul. Stavbařů 204 – 206 z fondu bytů zvláštního 
určení s účinností od 21.11.02 
 
7. Zhotovení desky na žulový podstavec v ul. Na Ohradě 
Usnesení č. 07/2002 (1/6) 
Rada města po projednání a v návaznosti na usnesení RM č. 631/2002 
I. Doporučuje ZM 
schválit rozpočtové opatření č. 73. ve výši 56.500,- - přesun finančních prostředků z provozu 
na investice za účelem zhotovení desky na žulový podstavec v ul. Na Ohradě 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 


