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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  33. jednání Rady města Strakonice 

konané 25.8. 2003 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      6 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: PhDr. Říhová, ing. Joza, MVDr. Vondřička,  
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
Program: 
 
1) Majetkové záležitosti  
                            Usnesení č.1041/2003- č.1044/03 
2) Darovací smlouva – ČR – Hasičský záchranný sbor JK   
                            Usnesení č.1045/2003 
3) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku    
                            Usnesení č.1046/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   33. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 19,00 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1) Majetkové záležitosti 
Rada města po projednání 
 
1) Výběrové řízení na provedení stavby „Kanalizace Holečkova, Strakonice – II. etapa“  
Usnesení č. 1041/2003 (33/1) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kanalizace Holečkova, Strakonice 
–   II. etapa“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Aldast, spol. s r.o., 5.května 149, Strakonice, na zhotovení 
stavby „Kanalizace Holečkova, Strakonice – II. etapa“, za cenu 16 842 205,- Kč včetně DPH, 
s termínem zhotovení 12 týdnů. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Výběrové řízení na provedení stavby „Rekonstrukce kanalizace, křižovatka silnic I/4 a I/22, 
Strakonice“  
Usnesení č. 1042/2003 (33/1) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kanalizace, 
křižovatka silnic I/4 a I/22, Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou Swietelsky stavební s.r.o.. Pražská 495, 370 04 České 
Budějovice, na zhotovení stavby „Rekonstrukce kanalizace, křižovatka silnic I/4 a I/22, 
Strakonice“, za cenu 6 588 429,- Kč včetně DPH, s termínem zhotovení 7 týdnů. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Domov důchodců Jezárka Strakonice 
Usnesení č. 1043/2003 (33/1) 
I. Pověřuje  
ředitelku MěÚSS podpisem smlouvy o dílo na opravu truhlářských prvků a konstrukcí 
objektu DD Strakonice – Jezárka  a zhotovení dřevěného obloukového přístřešku ve dvoře 
objektu DD – Jezárka  s firmou Dřevointer za cenu 316.520,-Kč.  
II. Ruší 
část usnesení 928/2003, bod II. 
 
4) Domov důchodců Jezárka Strakonice 
Usnesení č. 1044/2003 (33/1) 
I. Souhlasí 
s tím, že dílo :„VZDT - ODVĚTRÁNÍ PROSTORU MYČKY BÍLÉHO NÁDOBÍ v objektu 
DD Strakonice - Jezárka.“ v ceně 32.900,- Kč bude hrazeno z rezervního fondu MěÚSS. 
II. Ruší 
část usnesení 437/2003, bod II. 
 
2) Darovací smlouva – ČR – Hasičský záchranný sbor JK  
Usnesení č. 1045/2003 (33/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, 
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jejímž předmětem je bezplatné přenechání 3 ks požárních přileb typu HEROS a 1 ks požární 
přilby tytu GALLET městu Strakonice pro potřeby činnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce (města). 

II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy. 
 
3) Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících  opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 1046/2003  
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na :  
den 28.8. 2003 od 22:00 h do 02.00 h. – Dancing UNO – reprodukovaná hudba disco, pořádá 
Pála Jiří, Strakonice 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys    ing. Pavel Pavel 
starosta    místostarosta 
 
 
 


