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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  31. jednání Rady města Strakonice 
konané 13.8. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza, ing. Šíp, MVDr. Vondřička 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
 
Program: 
 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy – ČSAD STTRANS a.s. 
                            Usnesení č. 1009/2003 
2. Platový výměr ředitelky MŠ Lidická 
                            Usnesení č. 1010/2003 
3. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1011/2003 – 1016/2003 
4. Zadání veřejné zakázky na tisk Vlastivědného sborníku – II. dílu 
                            Usnesení č. 1017/2003 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   31. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 17,35 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. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy – ČSAD STTRANS a.s. 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnil ing. Michálek z ČSAD STTRANS a.s. 
Usnesení č. 1009/2003 (30/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění hromadné osobní dopravy jako veřejné 
služby na území města Strakonice se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice. Cena 
přepravního výkonu pro rok 2003 se stanovuje ve výši max. 30,20 Kč/km. Předpokládaná 
ztráta pro rok 2003 činí 3,498.600,- Kč při ujetí 171 500 km pro potřeby města Strakonice. 
(Dotace pro 2. pololetí 2003 bude dopravci poskytnuta v zálohových měsíčních splátkách po 
293.933,- Kč.) 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy a dodatku č. 1 
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2. Platový výměr ředitelky MŠ Lidická 
Usnesení č. 1010/2003 (31/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s platovým výměrem ředitelky MŠ Lidická Miloslavy Vozábalové z důvodu postupu v 8. 
tarifní třídě z 9. platového stupně do 10. platového stupně s platností od 1.9.2003 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka, oddělení školství, učinit potřebné kroky s tím související 
 
3. Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 1011/2003 (31/3) 
1)  Ing. Zdeněk Vítovec, Strak.  - žádost o souhlas se stavbou rodinného domu 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Strakonice  se stavbou rodinného domu 
na pozemcích p.č.st. 935 a 422/7 v k.ú. Strakonice  v ulici Prof. Skupy, Strakonice.  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 1012/2003 (31/3) 
2) Věra Dvořáková, Doubravice – Nahošín– žádost o vyjádření k projektové dokumentaci  
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Strakonice  se stavebními úpravami, 
přístavbou části rodinného dvojdomku čp. 715 v ulici Prof. Skupy, oplocení pozemku v k.ú. 
Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu a arch. města. 
 
Usnesení č. 1013/2003 (31/3) 
3) M. Vačkářová, Starý Dražejov, Strakonice – žádost o vyjádření z titulu majitele sousedního 
pozemku 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 129/1 a 599 v k.ú. Dražejov u Strakonic  se stavební 
úpravou a vbudování nového obytného podkroví, Virt 1, Strakonice. Tento souhlas 
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. 
 
Usnesení č. 1014/2003 (31/3) 
4) Ukončení smlouvy o nájmu NP 
I. Souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu uzavřené mezi městem Strakonice a 
Šmidingerovou knihovnou Strakonice dne 15.11.1996 na pronájem NP v objektu Zámku čp. 1 
ve Strakonicích o výměře 1.097 m2, dohodou zpětně ke dni 31.12.2002. 
 
Usnesení č. 1015/2003 (31/3) 
5)  Žádost o povolení sjezdu z pozemků p.č. dle KN 1277/14 a p.č. dle KN 1277/15 přes 
pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1277/19, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Žadatel : David Šrámek 386 01 Strakonice 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z pozemků ve vlastnictví pana  Davida Šrámka p.č. dle KN 1277/14 a p.č 
1277/15 přes pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1277/19, vše v k.ú. Dražejov u 
Strakonic 
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Usnesení č. 1016/2003 (31/3) 
6)  Žádost o povolení sjezdu z pozemku p.č. dle KN 216/8 přes pozemek v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1305, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic. Žadatel : Pavel Petr, Strakonice 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z pozemku ve vlastnictví pana Pavla Petra p.č. dle KN 216/8 přes 
pozemek v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1305, vše v k.ú. Dražejov u Strakonic 
 
4. Zadání veřejné zakázky na tisk Vlastivědného sborníku – II. dílu 
Usnesení č. 1017/2003 (31/5) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ust. § 49b) zákona č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovitele díla „tisk 
Vlastivědného sborníku – II. dílu“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto 
zájemcům: 
Tiskárna p. Tomášek – Strakonice, pí Kadečková – Strakonice, p. Michal – Blatná, p. Vácha – 
Vimperk , Inpress a.s. – Č. Budějovice, p. Karmášek – Č. Budějovice, ČTK Repro Praha,    
PB tisk Příbram, Libertas Praha, agentura Adamix Plzeň 
II. Jmenuje 
členy a předsedu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
předseda: PhDr. Ivana Říhová 
členové: zástupce vedení, p. Kolář, PhDr. Špecián, Mgr. Parkosová, sl. Kůsová 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
Mgr. Křiváčková, p. Šorna, MUDr. Hálová 
III. Ukládá 
vedoucímu odboru rozvoje zajistit plnění veškerých úkonů této veřejné zakázky 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys    ing. Pavel Pavel 
starosta    místostarosta 


