
- 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  11.A jednání Rady města Strakonice 
konané 26. 2. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 

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

                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Šíp 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 
1. VAK JČ a.s. – rozšíření „cenové“ unie o nové členy 
                            Usnesení č. 310/2003 
2. TS .r.o. – výpověď z nájmu bytu (Uhlíř, Gyoriová) 
                            Usnesení č. 311/2003 
3. ČSAD – přeprava žáků ZŠ Povážská 
                            Usnesení č. 312/2003 
4. Výstavba bytů v ul. Mírová č.p. 774,775,776 a v ul. Husova č.p. 799 
                            Usnesení č. 313/2003 
 
 
 
Zahájení jednání 
   11.A jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 21,20 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
 
1. VAK JČ a.s. – rozšíření „cenové“ unie o nové členy 
Usnesení č. 310/2003 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
rozšíření Unie Strakonice o 4 nové členy : Štěkeň, Přešťovice, Čejetice, Chrášťovice 
v souladu s usnesením ZM Strakonice v bodu č. 2/I ze dne 5.2. 1997 
 
2. TS .r.o. – výpověď z nájmu bytu (Uhlíř, Gyoriová) 
Usnesení č. 311/2003 
RM v souvislosti s usnesením RM č. 1101/2002 
I. Rozhodla 
vzít zpět žalobu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu v ul. Kosmonautů 1230, č.b. 04, I. kat., 
jehož nájemci jsou Václav Uhlíř a Agneša Gyoriová, podanou k Okresnímu soudu ve 



Strakonicích pro neplacení nájemného včetně služeb. Důvodem zpětvzetí žaloby je uhrazení 
dlužné částky v plné výši. 
 
3. ČSAD – přeprava žáků ZŠ Povážská 
Usnesení č. 312/2003 
RM v návaznosti na usnesení RM č. 118/2002 
I. Prodlužuje 
dobu trvání zřízení samostatného spoje na odpolední přepravu žáků ZŠ Povážská po skončení 
vyučování do 15.6.2003 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku 
III. Ukládá 
odboru dopravy připravit návrh změny jízdních řádů MHD pro ČSAD Strakonice 
 
4. Výstavba bytů v ul. Mírová č.p. 774,775,776 a v ul. Husova č.p. 799 
Usnesení č. 313/2003 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
realizaci akce „Výstavba vestaveb bytů v ul. Mírová č.p. 774,775,776 a v ul. Husova č.p. 799“ 
II. Ukládá 
odboru rozvoje provést aktualizaci žádosti z  25.3.2002 o státní dotaci ze SFRB na výše 
uvedenou akci   
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 
 


