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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  26. jednání Rady města Strakonice 

konané 18. 6. 2003 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      6 členů RM : 

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

                      členové RM: ing. Joza, ing. Šíp, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    MVDr. Vondřička  
 
 
Program: 
 
1. Bytové záležitosti      
                  Usnesení č. 794/2003 – 806/2003 
2. TS s.r.o. – změny nájemních smluv (3x)    
                  Usnesení č. 807/2003 – 809/2003 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících 
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č. 810/2003 
4. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků  
                            Usnesení č. 811/2003 
5. Vyhodnocení výběrového řízení na projekt „Odbahnění mlýnského náhonu“  
                            Usnesení č. 812/2003 
6. Majetkové záležitosti     
                  Usnesení č. 813/2003 – 821/2003 
7. MěÚSS – přímé zadání veřejné zakázky na dodávku 8 ks pojízdných lůžek se zdvihem   
   pomocí  elektromotoru na ošetřovatelské oddělení do DD Rybniční a 12 ks lůžek do DD   
   Lidická 
                            Usnesení č. 822/2003 
8. Žádost o dotaci (viadukt u nádraží)     
                            Usnesení č. 823/2003 
9. DPS Jezárka – přidělení bytu        
                            Usnesení č. 824/2003 
10. Dohoda o zřízení společensky účelného pracovního místa na MŠ Lidická   
                            Usnesení č. 825/2003 
11. Grantová politika města – hodnotící komise      
                            Usnesení č. 826/2003 
12. MP – vyhodnocení výběr. řízení na dodání služebního osobního vozu pro MP   
                            Usnesení č. 827/2003 
13. MP – Smlouva o zajištění ostrahy objektu Muzea středního Pootaví   
                            Usnesení č. 828/2003 



 2

14. Rekonstrukce podlah v repre prostorách hradu     
                            Usnesení č. 829/2003 
 
 
 
Zahájení jednání 
   26. 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 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1. Bytové záležitosti      
Rada města po projednání 
Usnesení č. 794/2003 (26/1) 
1/5/2003 Veronika Strnadová, nájemce b.j. garsoniéra (44,15 m2) 644/Str.I, ul. Tržní 
(vestavba), žádá o souhlas s podnájmem bytu na dobu 1-2 roky pro Jaroslava Hadravu a 
Janu Alešovou  
I. Rozhodla  
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Veronice Strnadové, Str.I,  pro Jaroslava Hadravu, 
Srnín  a Janu Alešovou, Str.I,  ( 2 osoby) na dobu 1 roku s tím, že podnájem byl schválen na 
dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemci nemají právo 
na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému úseku bytovému vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
      
Usnesení č. 795/2003 (26/1) 
2/5/2003 (předcházelo: 28/2/2003) Kateřina Sokolová, Str.I, přechod nájmu bytu   
Rada města po projednání 
I. Potvrzuje   
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Kateřině Sokolové, Str.I,   k b.j. o vel. 1+3, č.b. 02 
v I.  podlaží domu po J. Sokolovi.    
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému, vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
Usnesení č. 796/2003 (26/1) 
4/5/2003  Šárka Vlasáková, Chrašťovice, žádá o zařazení do evidence občanů žádajících o 
nájem bytu do 50 m2 

I. Rozhodla 
v souladu s čl. I. Zásad o hospodaření s byty ve vlastnictví města Strakonice udělit pí Šárce 
Vlasákové, Chrašťovice výjimku při podání žádosti o nájem bytu do 50 m2 u města Strak.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému informovat jmenovanou o rozhodnutí rady města. 
 
Usnesení č. 797/2003 (26/1) 
8/5/2003 Kamil Daranský, nájemce b.j. 1+3, 637/Str.I,  ul. Chelčického, žádá o souhlas 
s podnájmem bytu na dobu jednoho roku pro Michaelu Horejšovou, Str.II, a  jejího přítele 
Zdeňka Pikla, Str.I, a dále Tomáše Šímu, Str.I,  
I. Rozhodla 
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Kamilu Daranskému, Str.I, pro Michaelu 
Horejšovou, Str.II, a Zdeňka Pikla, Str.I, a dále pro Tomáše Šímu, Str.I, (celkem 3 osoby) na 
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dobu 1 roku s tím, že podnájem byl schválen na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. 
Po skončení podnájmu podnájemci nemají právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému úseku bytovému vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
 
Usnesení č. 798/2003 (26/1) 
9/5/2003 Anna Masopustová, Str.II, přechod nájmu bytu 
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Anně Masopustové, Str.II, k b.j. o vel. 1+2, č.b. 07 
v přízemí domu po Václavu Masopustovi. 
II. Ukládá 
odboru majet., úseku bytovému vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu. 
 
Usnesení č. 799/2003 (26/1) 
10/5/2003 Marie Kubátová, Str.II, přechod nájmu bytu  
I. Rozhodla   
uzavřít smlouvu o nájmu bytu o vel. 1+3, č.b. 13 v I. patře domu 447/Str.II, s Marií 
Kubátovou     
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému, uzavřít smlouvu o nájmu bytu v souladu s přijatými 
usneseními rady města a pověřuje starostu jejím podpisem           
 
Usnesení č. 800/2003 (26/1) 
11/5/2003 Věra Ešlerová, Str.I, přechod nájmu bytu  
I. Potvrzuje  
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Věře Ešlerové, Str.I, k b.j. o vel. 1+1, č.b. 13, v I. 
patře domu po pí Kamile Malé.  
II. Ukládá       
odboru majet., úseku bytovému vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu.  
 
Usnesení č. 801/2003 (26/1) 
12/5/2003 Olga Rampichová,  nájemce b.j. 1+4 (81,60 m2) 1260/Str.I, ul. Mládežnická, žádá 
o souhlas s podnájmem části bytu na dobu čtyř let, od 1.7. 2003 pro p. Ramila Šambazova a 
jeho manželku pí Martinu Šambazovou  
I. Rozhodla  
udělit  souhlas s podnájem bytu nájemci Olze Rampichové, Mládežnická Str.I,  pro  Ramila a 
Martinu Šambazovy, Horažďovice ( 2 osoby) na dobu 1 roku s tím, že podnájem byl schválen 
na dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemci nemají 
právo na náhradní byt ani podnájem.   
II. Ukládá 
odboru majetkovému úseku bytovému vypracovat dokument o povoleném podnájmu bytu. 
     
Usnesení č. 802/2003 (26/1) 
13/5/2003 Uvolněná b. jednotka o vel. garsoniéra 1126/Str.I, - uzavření smlouvy o nájmu bytu  
I. Rozhodla  
a) doplnit Evu Novákovou Str.I, do seznamu uchazečů o nájem bytu (stáv.sezn. RM č. usn. 
20/2002)  
b) uzavřít  smlouvu o nájmu bytu o velikosti garsoniéra, č.b. 10 ve III. podl.  domu č.p. 
1126/Str.I, v ul. Čelakovského s Evou Novákovou, Str.I,.   
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II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvu  o nájmu bytu v souladu s přijatými  
usneseními rady města a pověřuje starostu jejím podpisem.    
 
Usnesení č. 803/2003 (26/1) 
14/5/2003 Podání Karla Jareše, Úlehle (t.č. Věznice Litoměřice) ve věci přednostního 
přidělení bytu ve Strakonicích 
I. Přijala usnesení tohoto znění: 
město Strakonice nemá k dispozici rezervy v oblasti bytového fondu a doporučuje proto 
jmenovanému obrátit se na Ústav sociálních služeb, ul. Česká 1175/II, 377 01 v Jindřichově 
Hradci, který má ve Strakonicích  příslušné prostory pronajaty.  
II. Ukládá 
odboru majetkovému, úseku bytovému informovat pana  Karla Jareše o přijatém usnesení RM 
 
Usnesení č. 804/2003 (26/1) 
15/5/2003 Uzavření smluv o nájmu startovacích bytových jednotek 
I. Rozhodla  

1) uzavřít  smlouvu o nájmu startovacího bytu o velikosti 1+0,  č.b. 07 ve III. podl.          
domu č.p. 205/Str.II, v ul. Stavbařů s manželi  Petrem a Romanou Stříbrnými, Str.II, 
(celkem 2 osoby)   
2) uzavřít  smlouvu o nájmu startovacího bytu o velikosti 1+0,  č.b. 14 ve III. podl.          
domu č.p. 206/Str.II, v ul. Stavbařů s manželi  Martinem a Hanou Polákovými, Str.I, 
(celkem 2 osoby)   
3) uzavřít smlouvu o nájmu startovacího bytu o vel. 1+1, č.b. 12, ve III. podl. domu 
č.p. 206/Str.II, v ul. Stavbařů s manželi Rudolfem a Gabrielou Ranglovými, Str.I, (1 
dítě, r.n. 2001, celkem 3 osoby) 
4)  smlouvu o nájmu startovacího bytu o vel. 1+1, č.b. 05, ve II. podl. domu č.p. 
206/Str.II., v ul. Stavbařů s manželi Romanem a Šárkou Fišerovými, Str.I, (1 dítě, r.n. 
2001, celkem 3 osoby)  
5) smlouvu o nájmu startovacího bytu o vel. 1+1, č.b. 09, ve III. podl. domu č.p. 
205/Str.II, v ul. Stavbařů s manželi Valerijem a Martou Morozovými, Str.II, (1 dítě 
r.n. 2002, celkem 3 osoby) 
6) smlouvu o nájmu startovacího bytu o vel. 1+1, č.b. 06, ve  II. podl. domu č.p. 
205/Str.II, v ul. Stavbařů s manželi Miroslavem a Andreou Junkovými, Modlešovice 
(1 dítě, r.n. 1998, celkem 3 osoby)   

II. Ukládá  
odboru majetkovému, úseku bytovému uzavřít smlouvy o nájmu startovacích bytů v souladu 
s přijatými pravidly  a pověřuje starostu jejími  podpisy.    
 
Usnesení č. 805/2003 (26/1) 
16/5/2003 Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytových jednotek do 50 m2 

I. Schvaluje  
níže uvedený  seznam uchazečů o nájem bytu do 50 m2, dle doporučení bytové komise:   
- Eva  R a d e l j a k o v á ,  Strakonice, (vdaná, 2 děti) 
- Roman  L a c k o ,  Strakonice, (svobodný, družka, 2 děti)   
- Helena  G e r l i c h o v á , Strakonice, (rozvedená, 3 děti) 
- Michala  W o l f o v á ,  Strakonice, (svobodná, druh, 1 dítě) 
- Jitka  Z u b a l í k o v á ,  Strakonice, (rozvedená, 1 dítě) 
- Ilona  M a r t í n k o v á , Strakonice, (rozvedená, 4 děti) 
- Zdeňka  Č i ž i n s k á , Strakonice, (rozvedená, 2 děti) 
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- Eva  V í z n e r o v á , Strakonice, (rozvedená, 1 dítě)  
- Petr  K u d ě j , Strakonice, (rozvedený) : 
II. Ukládá  
odboru majet., úseku byt. zveřejnit schválený seznam uchazečů na úřední desce MěÚ Strak.  
 
Usnesení č. 806/2003 (26/1) 
17/5/2003 Stávající seznam uchazečů, schválený RM č.usn. 20/2002 
I. Bere na vědomí,  
že ve stávajícím seznamu uchazečů o nájem bytu do 50 m2  zůstávají zařazeni dva  žadatelé: 
(Martina Žáčková a Květuše Reisingerová) 
 
2. TS s.r.o. – změny nájemních smluv (3x)    
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
po zapracování připomínek s uzavřením následujících nájemních smluv mezi městem 
Strakonice a TS Strakonice s.r.o.: 
a) Usnesení č. 807/2003 (23/11) 
Smlouva č. 1/03 o nájmu nebytových prostor a ostatních ploch (původní smlouva ze dne  
17.12.1997) 
 
b) Usnesení č. 808/2003 (23/11) 
Smlouva č. 2/03 o nájmu ostatních ploch - pískovny (původní smlouva ze dne 1.6.2000)  
 
c) Usnesení č. 809/2003 (23/11) 
Smlouva č. 3/03 o nájmu parkovacích automatů (původní smlouva ze dne 17.12.1997)  
 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedených nových smluv 
 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých   
  omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 810/2003 (26/3,3b) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
a) 5. července 2003 – DISKOTÉKA – různé DJS – pořádá Josef Founě, Zvolenská 891, 
Strakonice v Bažantnici u Strakonic dne 5. července 2003 od 22,00 hodin do 4,00 hodin dne 
6. července 2003.  
b) 19. června 2003 – Garden Party – Klub labužníků, hotel GARNET, Ladislav Jirsa, ředitel 
hotelu – živá hudba – country skupina – prostranství za hotelem GARNET – nebytová zóna – 
dne 19. 6. 2003 od 22,00 hodin do 24,00 hodin. 
 
4. Veřejnoprávní smlouva na zabezpečení projednávání přestupků  
Usnesení č. 811/2003 (26/5) 
Rada města po projednání 
I.Souhlasí                                                                                                                    
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, na zabezpečení výkonu státní správy – projednávání přestupků vymezených 
ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s obcí ve 
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správním obvodu města Strakonice, a to Cehnice. Dle této smlouvy bude město Strakonice 
zajišťovat projednání uvedených přestupků pro tuto obec za úhradu nákladů ve výši 900,- Kč 
za každý přestupkový případ. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této veřejnoprávní smlouvy. 
 
5. Vyhodnocení výběrového řízení na projekt „Odbahnění mlýnského náhonu“   
Usnesení č. 812/2003 (26/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na vypracování projektu "Odbahnění a vegetační úpravy 
mlýnského náhonu ve Strakonicích" 
1. pořadí – VH-TRES, spol. s r.o., Husova 1373/13, České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uzavřením předmětné smlouvy o dílo s výše uvedeným uchazečem a pověřuje starostu jejím 
podpisem 
III. Souhlasí 
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 239.400,- Kč z kapitoly projekty 
IV. Ukládá 
odboru ŽP oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit 
smlouvu k podpisu 
   
6. Majetkové záležitosti     
Rada města po projednání 
Usnesení č. 813/2003 (26/4) 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Komunikace spojovací ul. Nová - Otavská v Novém 
Dražejově“. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace spojovací 
ul. Nová - Otavská v Novém Dražejově“, po zapracování připomínek RM 
II. Ustanovuje 
komisi ve složení : předseda : Ing. Pavel Pavel, členové: Ing. Jana Narovcová, Ing. Václav 
Býček, Ing. Oldřich Švehla, zástupce JHK,  p. Šrámek, MUDr. Vávra 
náhradníci : Ing. Pavel Vondrys, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav 
Houska, Mgr. Martina Hadravová, pan Zdeněk Nikodem, Ing. Miloš Haiser, PhDr. Šimek  
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

1. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
2. SILNICE NEPOMUK a.s.,Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk 
3. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 01 České Budějovice 
5. SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
6. KAŠPARŮ-KOLLER stavitelství s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 Č. Budějovice 
7. PROTOM Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
8. PRIMA Strakonice, a.s., Raisova 1004, Strakonice 

 
Usnesení č. 814/2003 (26/4) 
2) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul. Lipová v Novém Dražejově“. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „„Rekonstrukce ul. 
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Lipová v Novém Dražejově“, po zapracování připomínek RM 
II. Ustanovuje 
komisi ve složení : předseda : Ing. Pavel Vondrys, členové :  Ing. Jana Narovcová, Ing. 
Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, zástupce JHK, PhDr. Šimek, p. Šrámek  
náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav Houska, 
Mgr. Martina Hadravová, pan Zdeněk Nikodem, Ing. Miloš Haiser, MUDr. Vávra  
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

1. ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice 
2. SILNICE NEPOMUK a.s.,Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk 
3. STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek 
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 370 01 České Budějovice 
5. SILNICE KLATOVY a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
6. KAŠPARŮ-KOLLER stavitelství s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 Č. Budějovice 
7. PROTOM Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
8. PRIMA Strakonice, a.s., Raisova 1104, Strakonice 

 
Usnesení č. 815/2003 (26/4) 
3)  Geologické posouzení vhodnosti využití vybrané lokality „V Holi“ pro stavbu objektu : 
Kompostárna 
I. Souhlasí 
se zadáním vypracování geologického posouzení vhodnosti využití vybrané lokality „V Holi“ 
pro stavbu objektu : Kompostárna firmě Geostav Strakonice s.r.o., Ing. Zdeněk Švehla, 
Jiráskova 225, 386 01 Strakonice 
II. Souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města – kapitola „Projekty“, výše částky bude 
do  10 000,- Kč včetně DPH.  
 
Usnesení č. 816/2003 (26/4) 
4) Žádost Pivovarů České Budějovice st.p.  a p. Jaroslava Doubka  
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku, jehož předmětem bude  snížení  nájemného z nebytových prostorů 
v organizaci  STARZ Strakonice - restaurace PALERMO za rok 2003 o 20.000,- Kč,  nájemci 
státnímu podniku Pivovary České Budějovice, vzhledem k provedení nutných oprav 
nájemcem ve výše uvedených NP. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušného dodatku. 
 
Usnesení č. 817/2003 (26/4) 
5) Ukončení smluv na pronájem NP v objektu  Zvolenská čp. 805 ve Strakonicích 
I. Souhlasí 
s  ukončením Nájemní smlouvy ze dne 5.1.2001 uzavřené s Městským ústavem sociálních 
služeb Strakonice na pronájem NP ve 3. poschodí objektu čp. 805 Zvolenská ul. ve 
Strakonicích o výměře  486,58 m2 ( prostory pro provozování Azylového domu),  dohodou ke 
dni 15.8.2003.  Azylový dům bude přestěhován do objektu v Budovatelské ulici.  
II. Souhlasí  
s  ukončením Smlouvy o nájmu ze dne 26.11.1999 uzavřené se Svazem neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR – ZO Strakonice na pronájem NP o výměře 32,80 m2 s příslušenstvím 
v objektu čp. 805 Zvolenská ve Strakonicích, dohodou ke dni 15.8.2003. Svazu neslyšících a 
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nedoslýchavých budou jako náhradní nabídnuty do pronájmu NP v objektu Ellerova 988 ve 
Strakonicích.  
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušných dohod. 
 
Usnesení č. 818/2003 (26/4) 
6) Valerie Fliegrová, Drahkov Strakonice – žádost o pronájem části pozemku za účelem  
provozování předzahrádky – vyhlášení záměru 
I. Souhlasí  
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. st. 1903 v k.ú. Strakonice o výměře cca 
10 m2 za účelem umístění předzahrádky. 
 
Usnesení č. 819/2003 (26/4) 
7) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Bezděkovská ul. – zadní trakt domů č.p.427 – 433, 
Strakonice“. 
RM v souvislostí s realizací akce „Bezděkovská ul. – zadní trakt domů č.p.427 – 433, Strak.“. 
I. Souhlasí  
se zněním výzvy na realizaci díla „Bezděkovská ul. – zadní trakt domů č.p.427 – 433, 
Strakonice“. 
II. Ustanovuje 
komisi ve složení : předseda : Ing. Pavel Vondrys, členové :  Ing. Jana Narovcová, Ing. 
Václav Býček, Ing. Oldřich Švehla, Václav Šrámek, MUDr. Josef Vávra, zástupce OHS 
náhradníci : Ing. Pavel Pavel, Ing. Karel Seknička, Ing. Jaromír Zeman, pan Jaroslav Houska,      
Mgr. Martina Hadravová, Milan Hromek, Ing. Miloš Haiser 
III. Ukládá 
majetkovému odboru obeslat tyto firmy : 

1. Silnice Nepomuk, a.s., Kozlovická 418, Nepomuk 
2. Protom Strakonice, Písecká 290, Strakonice 
3. Prima Strakonice , a.s., Raisova 1004, Strakonice 
4. Strabag ČR, a.s., Odštěpný závod 64 Plzeň, oblast střed, Pražská 313, Písek 
5. Znakon, a.s., Sousedovice 44 
6. Swietelsky stavební s.r.o., Oblast Západ – závod Sušice, Pražská 58, Sušice 
7. Silnice Klatovy, a.s. Vídeňská 190, Klatovy 
8. KAŠPARŮ-KOLLER stavitelství s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 Č. Budějovice 
9. JIHOSPOL a.s., Písecká 893, Strakonice 

 
Usnesení č. 820/2003 (26/4a) 
8) Uzavření smlouvy mandátní mezi Lesy České republiky, s.p. a Městem Strakonice za 
účelem zajišťování výkonu funkce odborného lesního hospodáře 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy mandátní mezi Lesy České republiky , s.p. se sídlem v Hradci Králové 
8, na základě plné moci pro uzavření této smlouvy, lesním správcem p. Ing. Viktorem 
Blaščákem,  lesní správy Vodňany,  na zajišťování výkonu funkce odborného lesního 
hospodáře, za cenu 370,- Kč/1ha tj. celkem 75.323 Kč bez DPH, na dobu neurčitou. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem příslušné smlouvy. 
 
Usnesení č. 821/2003 (26/4) 
10) Pronájem NP v ZŠ Čelakovského – budova Chelčického 555, Strakonice 
I. Odkládá  
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své rozhodnutí za účelem zjištění, co je zahrnuto v ceně za pronájem NP 
 
7. MěÚSS – přímé zadání veřejné zakázky na dodávku 8 ks pojízdných lůžek se zdvihem   
   pomocí  elektromotoru na ošetřovatelské oddělení do DD Rybniční a 12 ks lůžek do       
   DD Lidická 
Usnesení č. 822/2003 (26/7) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
předložený návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle ust. § 49b zák. č. 199/94 Sb. 
v platném znění, na dodávku 8 ks pojízdných lůžek se zdvihem pomocí elektromotoru na 
ošetřovatelské oddělení do DD Rybniční a 12 ks lůžek do DD Lidická, přímo původnímu 
dodavateli firmě DŘEVOSPOL s.r.o., Obránců míru 34, Březnice 
II. Souhlasí 
s použitím finančních prostředků z rezervního fondu MěÚSS v objemu 280 tis. Kč na pořízení 
8 ks pojízdných lůžek se zdvihem pomocí elektromotoru pro DD Rybniční 1281 
 
8. Žádost o dotaci (viadukt u nádraží)     
Usnesení č. 823/2003 (26/8) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Programu Mze 229 810 na obnovu kanalizace v trase viadukt u 
nádraží směrem k ČOV. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje ve spolupráci s VAKem JČ a.s., Strakonice – ing. Němejcem zpracovat 
veškeré podklady potřebné k podání výše uvedené žádosti. 
 
9. DPS Jezárka – přidělení bytu        
Usnesení č. 824/2003 (26/9) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
čestné prohlášení paní Jiřiny Hušákové, Strakonice II, že se vzdává přiděleného bytu o vel. 
garsoniéra-bezbariérová v DPS, Rybniční 1283, schváleného usnesením RM č. 676/2003 
II. Souhlasí 
s přidělením bytu č. A 42 o vel. garsoniéra – bezbariérová, manželům Jiřímu a Vlastě 
Bittnerovým, Strakonice v I. etapě stěhování v DPS ul. Rybniční 1283, Strakonice a s 
uzavřením smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu k 1.7.2003 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o nájmu bytu 
 
10. Dohoda o zřízení společensky účelného pracovního místa na MŠ Lidická   
Usnesení č. 825/2003 (26/10) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody mezi Úřadem práce ve Strakonicích a zaměstnavatelem : Mateřská škola 
Strakonice, Lidická 625 a zřizovatelem: Město Strakonice na vytvoření společensky účelného 
pracovního místa - finanční účetní. 
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II. Ukládá 
ředitelce Mateřské školy Strakonice, Lidická 625  učinit potřebné kroky s tím související 
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem dohody 
 
11. Grantová politika města – hodnotící komise      
Usnesení č. 826/2003 (26/11) 
Rada města po projednání 
I. Jmenuje 
hodnotící komisi pro vyhodnocení Grantového programu města Strakonice pro rok 2003 ve 
složení: ing. Pavla Kyšperská, MUDr. Jelena Hálová, p. Jiří Šorna, RNDr. Havel, Mgr. Ivana 
Parkosová ; zapisovatelka: Šárka Kůsová ; náhradníci: Mgr. Marcela Křiváčková, Vl. Hradská  
 
12. MP – vyhodnocení výběr. řízení na dodání služebního osobního vozu pro MP   
Usnesení č. 827/2003 (26/12) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na dodání osobního vozu Škoda Fabia Combi pro MP  
1. pořadí – Verold s.r.o. Strakonice 
2. pořadí – Autoservis Miroslav Šrachta, Strakonice 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné smlouvy na nákup vozidla s vybraným uchazečem na 1. místě a 
pověřuje starostu jejím podpisem 
III. Ukládá 
veliteli strážníků oznámit uchazečům rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a předložit 
smlouvu k podpisu 
 
13. MP – Smlouva o zajištění ostrahy objektu Muzea středního Pootaví  
Usnesení č. 828/2003 (24/14) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o zajištění ostrahy objektu mezi městem Strakonice a Muzeem 
středního Pootaví, přičemž předmětem této smlouvy je ostraha Muzea středního Pootaví v 
prostorách strakonického hradu prostřednictvím Městské policie Strakonice. Tato služba bude 
zajišťována bezplatně. 
 
14. Provedení rekonstrukce podlah v repre prostorách hradu     
Usnesení č. 829/2003 (26/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s výběrem  a pokládkou zátěžového koberce v repre prostorách v hradu od firmy K + K, Jiří 
Klas, podlahové krytiny, Katovice v ceně 44.180,- Kč včetně DPH (vyspravení stávajících 
parket a vyrovnání podlahy = 19.460,- Kč + 5% DPH, zátěžový koberec včetně montáže 
22.616,- Kč + 5 % DPH). 
 
 
ing. Pavel Vondrys    Zdeňka Tomšovicová 
starosta    místostarostka 


