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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 40. jednání Rady města Strakonice 

konané 15.10. 2003 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta;  

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka 
                      členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    PhDr. Říhová, ing. Šíp 
 
Program: 
 
1. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících  
    opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                            Usnesení č. 1297/2003 
2. Uzavření smlouvy o zajištění veřejné telefonní služby pro doplňovací volby do Senátu  
    Parlamentu ČR s Českým Telecomem, a.s. 
                            Usnesení č. 1298/2003 
3. Zpracování znaleckého posudku -  Pivovar Strakonice 
                            Usnesení č. 1299/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   40. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 19,45 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. 
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1. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Usnesení č. 1297/2003  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na: 
18. října 2003 – Country bál – živá hudba  - pořádá Tělocvičná jednota Sokol. Na Stráži 340, 
Strakonice – od 22:00 hod. do 3.00 hod. následujícího dne v Sokolovně Strakonice 
 
2. Uzavření smlouvy o zajištění veřejné telefonní služby pro doplňovací volby do Senátu  
    Parlamentu ČR s Českým Telecomem, a.s. 
Usnesení č. 1298/2003  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí                   
s podepsáním Smlouvy o zajištění veřejné telefonní služby pro doplňovací volby do Senátu 
Parlamentu ČR s Českým Telecomem a.s. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem Smlouvy o zajištění veřejné telefonní služby pro doplňovací volby do 
Senátu Parlamentu ČR 
 
3. Zpracování znaleckého posudku -  Pivovar Strakonice 
Usnesení č. 1299/2003  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s RO č. 88 ve výši 100.000,-Kč na zpracování znaleckého posudku – Pivovar Strakonice. RO 
bude hrazeno z finančních prostředků z min. let 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy na zpracování znaleckého posudku s p. Mgr. Jiřím Bělohlávkem, 
Advokátní kancelář - Štěpánská 63, 110 00  Praha 1 za cenu 100.000,-Kč a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Ing. Pavel Pavel 
starosta        místostarosta 
 


