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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 70A. jednání Rady města Strakonice 
konané 16.6. 2004 v kanceláři starosty 

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

          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  
                      členové RM: ing. Joza, PhDr. Říhová, MVDr. Vondřička  

          ing. Seknička – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Šíp 
 
 
Program: 
 
1. Smlouva o dílo – „I/4 a I/22 Strakonice, okružní křižovatka“ 

                       Usnesení č. 696/2004  
2. Majetkové záležitosti 

                       Usnesení č. 697/2004  
3. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování záměru projektu „Vodohospodářského řešení   
    aglomerace Strakonice“  

                       Usnesení č. 698/2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   70A. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 21,10 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. 
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1. Smlouva o dílo – „I/4 a I/22 Strakonice, okružní křižovatka“ 
Usnesení č. 696/2004 (70A/3) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „I/4 a I/22 Strakonice, okružní 
křižovatka“ předložené ŘSD ČR, správa Č. Budějovice 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o se společností Stavby silnic a železnic, a.s., odštěpný závod České 
Budějovice, se sídlem České Budějovice, Planá 72, IČ 45274924, jejímž předmětem je 
provedení díla „I/4 a I/22 Strakonice, okružní křižovatka“. Cena díla pro město Strakonice po 
dohodě s prováděcí firmou činí 2.610.757,28 Kč včetně DPH, dílo bude provedeno v době 
08/2004 – 11/2004.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy o dílo. 
III. Souhlasí 
s uzavřením dohody s firmou ZZN a.s., správa Strakonice, Radošovice, jejímž předmětem 
bude úhrada 50 % skutečných nákladů (tj. cca do 80.000,- Kč) na opravu zdi v majetku ZZN 
a.s. dotčené výstavbou okružní křižovatky 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem této dohody 
 
2. Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 697/2004 (71/1) 
Rada města po projednání 
1) Výběrové  řízení na  dodavatele  stavby  - stavební  úpravy  kuchyně ZŠ  Plánkova   
I. Souhlasí   
s doporučením  komise a  se zadáním zakázky firmě  Jihospol a.s. Strakonice  za cenu  1 577 
655,- Kč. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
3. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování záměru projektu „Vodohospodářského řešení   
    aglomerace Strakonice“  
Usnesení č. 698/2004 (70A/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování záměru projektu „Vodohospodářského řešení 
aglomerace Strakonice“ s firmou VRV, a.s., Nábřežní 4, Praha 5, v celkové hodnotě 273.700,- 
Kč vč. DPH (splatné ve 2 splátkách – 10% a 90%) 
II. Souhlasí  
s uvolněním příslušné finanční částky ve výši 273 700,- Kč z kapitoly projekty 
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem smlouvy 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys       Zdeňka Tomšovicová 
starosta        místostarostka 


