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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  6. jednání Rady města Strakonice 
konané 8. 1. 2003 v prostorách hradu  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. Azylový dům: A) Prodloužení ubytování                                            
                            Usnesení č. 135/2003 
                            B) Ubytování        
                            Usnesení č. 136/2003 
2. Převzetí věcného daru pro MŠ         
                            Usnesení č. 137/2003 
3. Smlouvy o výpůjčce mobilních telefonů vypůjčitelům p. V. Císařovskému a p. F. Slavíkovi  
                            Usnesení č. 138/2003 
4. Dodatek č. 4 o zhotovení movité věci – Zpravodaj města Strakonice    
                            Usnesení č. 139/2003 
5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 140/2003 
6. Uvolněné bytové jednotky větší než 50 m2 : 
    A) v ul. Čelakovského 1125, o vel. 1+4  
    B) v ul. Mírová 776, o vel. 1+2         
                            Usnesení č. 141/2003 
7. Aeroklub Strakonice – žádost o příspěvek na opravu letištní plochy 
                            Usnesení č. 142/2003 
8. Majetkové záležitosti         
                            Usnesení č. 143/2003 
9. Partnerské vztahy (Calderdale) 
                            Usnesení č. 144/2003 
10. Stanovení mimořádných odměn vedoucím odborů MěÚ za IV.Q 2002 
                            Usnesení č. 145/2003 
11. Stanovení odměn pro ředitele organizací, jejichž zřizovatelem je město a vrchnímu   
      strážníkovi MP 
                            Usnesení č. 146/2003 
 
 
Zahájení jednání 
   6. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a po doplnění s tímto souhlasí. 
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1. Azylový dům:  
A) Prodloužení ubytování     
Usnesení č. 135/2003(5/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě  na dobu určitou od  1.1.2003 do 31.1.2003 a to 
Josefu Pitelkovi,  Heleně Irdzové,  Marii Žižkové a Vladimíru Procházkovi 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou od  1.1.2003  do  31.1.2003  
s Josefem Pitelkou, Helenou Irdzovou, Marií Žižkovou a Vladimírem Procházkou 
II. Bere na  vědomí 
ukončení ubytování pana Božetěcha Troupa ke dni 30.11.2002. 
 
B) Ubytování        
Usnesení č. 136/2003(6/1a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Ivety Danovové  a jejích dětí na dobu určitou od 
9.1.2003 do 30.4.2003 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování  na  dobu určitou od  9.1.2003  do  30.4.2003   
 
2. Převzetí věcného daru pro MŠ         
Usnesení č. 137/2003(5/4) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s převzetím věcného daru, 1.440 ks omalovánek v hodnotě 15.120,- Kč, pro mateřské školy 
od firmy Tesař Rudolf, Tiskárna, Karlovecká 4, Opava 7 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru učinit potřebné kroky s tím související 
 
3. Smlouvy o výpůjčce mobilních telefonů vypůjčitelům p. V. Císařovskému a p. F.    
    Slavíkovi  
Usnesení č. 138/2003(6/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením předložených smluv o výpůjčce mobilních telefonů vypůjčitelům p. Václavovi 
Císařovskému a p. Františkovi Slavíkovi 
II. Pověřuje 
starostu podpisem smluv o výpůjčce mobilních telefonů 
 
4. Dodatek č. 4 o zhotovení movité věci – Zpravodaj města Strakonice   
Usnesení č. 139/2003(6/7) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení movité věci č. 01-009 – grafická úprava, 
sazba a tisk Zpravodaje města Strakonice, jehož předmětem je prodloužení účinnosti smlouvy 
o 1 rok a to do 31.1.2004 
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5. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 140/2003(6/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 
17.1.2003 – společenský ples ZŠ Dukelská v Sokolovně od 22,00 hod. do 3,00 hodin  
25.1.2003 – ples ZO OS KOVO ČZ Strakonice-auto v Sokolovně od 22,00 hod. do 4,00 hodin  
14.2.2003 – ples maturitní SPŠ 4.C. v Sokolovně od 22,00 hod. do 3,00 hodin  
 
6. Uvolněné bytové jednotky větší než 50 m2 : 
Usnesení č. 141/2003(6/8) 
Rada města po projednání 
A) v ul. Čelakovského 1125, o vel. 1+4  
B) v ul. Mírová 776, o vel. 1+2         
I. Bere na vědomí 

  uvolněnou  bytovou  jednotku větší než 50 m2 v č.p. 1125/Str.I,  a uvolněnou  b.j. větší než 
50m2  v č.p. 776/Str.I 
II. Rozhodla 

  uzavřít smlouvu  o nájmu na uvolněnou  bytovou  jednotku o velikosti 1+4, č.b. 01  v č.p. 
1125/Str.I, v ul. Čelakovského  dle pravidel pro byty nad 50 m2 

  III. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému zveřejnit informaci o volné bytové jednotce  formou 
„Nabídky volných bytů“ dle pravidel pro obsazování uvolněných bytových jednotek na úřední 
desce a ve Zpravodaji města Strakonice.  
 
7. Aeroklub Strakonice – žádost o příspěvek na opravu letištní plochy 
Usnesení č. 142/2003(6/11) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši  80.000,- Kč na nejnutnější opravu letištní plochy, 
která byla znehodnocena v důsledku dlouhotrvajících dešťů  v r. 2002. 
II. Souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 1 ve výši 80.000,-Kč na krytí příspěvku dle bodu I. tohoto 
usnesení. RO bude kryto z finančních prostředků z minulých let  
 
8. Majetkové záležitosti         
Usnesení č. 143/2003(6/10) 
Rada města po projednání 
1. Výběrové řízení na realizaci stavby: „Kanalizace Holečkova ulice – I. etapa“ 
RM v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace Holečkova ulice – I. etapa“ 
I. Souhlasí 
s doporučením komise zadat realizaci stavby „Kanalizace Holečkova ulice – I. etapa“ firmě 
Prima Strakonice a.s., Raisova 1004, Strakonice za cenu 5.245.843,- Kč s DPH a v termínu 
realizace 8 týdnů 
 
9. Partnerské vztahy (Calderdale) 
Usnesení č. 144/2003 
Rada města po projednání 
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I. Souhlasí 
s návštěvou naší anglické partnerské oblasti Calderdale  delegací města ve složení ing. 
Vondrys a ing. Šíp u příležitosti podepsání dohody o spolupráci, ve dnech 19.1. – 22.1.03 
 
10. Stanovení mimořádných odměn vedoucím odborů MěÚ za IV.Q 2002 
Usnesení č. 145/2003(6/12) 
Rada města po projednání 
Rada města projednala předložený  písemný návrh, který je přílohou usnesení RM a je uložen 
na personálním úseku správního odboru MěÚ. 
Vyplacení odměn podle § 10 NV ČR č. 253/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
I. Schvaluje  
v souladu s ust. § 10 NV ČR č. 253/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců orgánů 
státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení 
mimořádných odměn za období IV. čtvrtletí 2002 vedoucím odborů MěÚ dle předloženého 
návrhu 
 
11. Stanovení odměn pro ředitele organizací, jejichž zřizovatelem je město a vrchnímu   
      strážníkovi MP 
Usnesení č. 146/2003 
Rada města projednala předložený  písemný návrh, který je přílohou usnesení RM a je uložen 
na personálním úseku správního odboru MěÚ. 
Vyplacení odměn podle § 10 NV ČR č. 253/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
I. Schvaluje  
v souladu s ust. § 10 NV ČR č. 251/1992. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a 
některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, vyplacení odměn za období II. 
pololetí 2002 vrchnímu strážníkovi MP, vedoucím a ředitelům organizací zřizovaných 
městem Strakonice. 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


