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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  25. jednání Rady města Strakonice 

konané 11. 6. 2003 v malé zasedací síni v budově bývalého OkÚ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 

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

                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp 
                       
 
Omluveni:    MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová, ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 
                  Usnesení č.789/2003 – 793/2003 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   25. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 18,30 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 5 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 789/2003 (25/1) 
1)  Výběrové řízení na dodavatele stavby : „Komunikace zóny Jezárka ve Strakonicích – 
II.etapa“ 
I. Souhlasí 
s doporučením výběrové komise zadat realizaci stavby „ Komunikace zóny Jezárka ve 
Strakonicích – II.etapa“ firmě  SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, 
cena díla včetně DPH  3.356.468,- Kč, doba záruky  50 měsíců, termín realizace 8 týdnů, 
garance - nad pozastávku, do doby předání díla 500.000,- Kč.  
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy. 
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Usnesení č. 790/2003 (25/1) 
2) Rekonstrukce kina OKO 
RM v souvislosti s projektovou dokumentací na rekonstrukci kina OKO 
I. Souhlasí  
s vypracováním projektové dokumentace na nezateplenou pasáž bez navýšení ceny díla. 
II. Ukládá 
majetkovému odboru zadání vypracování projektové dokumentace na příjezdovou 
komunikaci (povrch živice). Cena dle poptávky. Bude hrazeno z kapitoly projekty 
 
Usnesení č. 791/2003 
3) Souhlas se stavebními úpravami v objektu MěKD 
I. Souhlasí 
z titulu majitele s  vybudováním schodiště v objektu MěKD 
 
Usnesení č. 792/2003 
4) TST a.s. Strakonice – žádost o souhlas ke vstupu na pozemky v majetku města 
I. Souhlasí 
se vstupem na pozemky č. 584/1 k.ú. Nové Strakonice v lokalitě Barvínkov v souvislosti 
s opravou parovodu 
 
Usnesení č. 793/2003 (25/1a) 
5) Stavební úpravy v č.p. 2 a 3 
I. Bere na vědomí 
provedení následujících víceprací v rámci stavebních úprav v budovách č.p. 2 a 3:  
- oprava mramorové dlažby ve vstupu do budovy č.p. 3, jedná se o doplnění dlažby po 
vybouraných příčkách, oprava v místech porušených při napojování podlahového vytápění, 
opravy mramorových stěn, svislá stěna rampy. Cena prací je 75.901,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      ing. Pavel Pavel 
starosta       místostarosta 


