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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 
ze 137. jednání Rady města Strakonice 
konané 8.3. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      5 členů RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
           pí Tomšovicová-místostarostka 
           ing. Pavel-místostarosta 
                      členové RM:  MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Tůma – tajemník 
Omluveni:    ing. Šíp, ing. Joza 
 
 
 
Program: 
 
1. STARZ Strakonice – výběrové řízení                     
                            Usnesení č. 253/2006 
2. Vlajka pro Tibet 

          Usnesení č. 254/2006 
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 

          Usnesení č. 255/2006 
4. Majetkové záležitosti 

                          Usnesení č. 256/2006 – 259/2006 
5. Návrh na čerpání vodohospodářského fondu pro rok 2006 

          Usnesení č. 260/2006 
6. OZV města Strakonice č. 3/2006 o provedení speciální ochranné deratizace 

          Usnesení č. 261/2006 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   137. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,45 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. STARZ Strakonice – výběrové řízení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 253/2006 (137/1) 
I. Bere na vědomí 
výběrové řízení, které proběhlo v organizaci STARZ dne 24.2.2006 a které bude následně 
realizováno v roce 2006 a to na akci „Oprava strojovny vlastního zdroje pitné vody v areálu 
Plaveckého stadionu Strakonice“- za cenu ve výši 209.844,60,-Kč vč. DPH (VMS montážní, 
servisní a obchodní spol. s r.o., Burgetova 62, Písek) 
 
2. Vlajka pro Tibet 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 254/2006 (137/6) 
I. Souhlasí 
s vyvěšením Tibetské vlajky dne 10.3.2006 na hlavní budově MěÚ („Vlajka pro Tibet“) 
II. Ukládá 
kanceláři tajemníka – oddělení správní vyvěsit výše uvedenou vlajku 
 
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 255/2006 (137/5) 
I. Doporučuje ZM 
stanovit neuvolněným členům ZM podle § 84 odst. 2 písmeno r, § 72 a 77 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády 
č.50/2006 ze dne 28.2.2006 o odměnách za výkon funkce členů ZM s platností od  1.3.2006 
členům RM                                                  ve výši 2 200,- Kč/měsíc 
předsedům výborů ZM a komisí RM          ve výši 2 020,- Kč/měsíc 
členům výborů ZM a komisí RM                ve výši 1 730,- Kč/měsíc 
členům ZM                                                  ve výši    740,- Kč/měsíc  
II. Stanovuje 
neuvolněným členům ZM měsíční odměnu podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší 
odměnu, s platností od 1.3.2006. V případě, že zastávají takových funkcí více, poskytne se 
jim odměna pouze za jednu z nich. 
III. Souhlasí 
s vyplacením rozdílu mezi výší měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů za období 
1.1.2006 do 28.2.2006. 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Žádost  pana  Antonína Moravce  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 256/2006 (137/2) 
I. Souhlasí 
se snížením nájemného v důsledku STARZEM prováděné rekonstrukce soc. zařízení panu 
Antonínu Moravcovi z pronajatých NP v objektu Máchova 1113 ve Strakonicích za dobu od 
6.2. do 19.2.2006 o částku  3.750,- Kč. 
 
2) Žádost  Měšťanského pivovaru Strakonice a.s.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 257/2006 (137/2a) 
I. Souhlasí 
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se zhodnocením majetku města formou obměny telefonní ústředny v částce 164.974,- Kč, 
vybudováním kamerového systému v částce 399.522,- Kč a zabudováním nového deskového 
chladiče  mladiny v částce 370.840,- Kč  v  Měšťanském pivovaru Strakonice a.s. 
 
3) Hrad  Strakonice – teplofikace , přípojky 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 258/2006 (137/2a) 
I. Souhlasí   
s vybudováním teplovodních přípojek  z páteřního  rozvodu k jednotlivým objektům a 
s uložením potřebných  sítí  do předmětných  pozemků   v areálu  hradu. 
II. Pověřuje  
starostu  podpisem   smlouvy 
 
4) Manželé Dagmar a Jaroslav Němečkovi, Strakonice – návrh na revokaci části 
usnesení č. 531/ZM/2004 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 259/2006 (137/2a) 
I. Doporučuje ZM  
zrevokovat část usnesení č. 531/ZM/2004 – prodej bytu č. 004 v domě č.p. 409 v ul. P. 
Bezruče ve Strakonicích manželům Němečkovým.  
 
5. Návrh na čerpání vodohospodářského fondu pro rok 2006 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 260/2006 (137/7) 
I. Schvaluje 
Předložený návrh čerpání vodohospodářského fondu města na rok 2006 v předloženém 
členění dle pořadí důležitosti v limitu schváleného v rozpočtu města do výše 10.000.000,-Kč. 
 
6. OZV města Strakonice č. 3/2006 o provedení speciální ochranné deratizace 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 261/2006 (137/4) 
I. Souhlasí  
se zněním obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 3/2006, o provedení speciální 
ochranné deratizace, která se vydává na základě zvýšeného výskytu hlodavců na území města 
Strakonice.  
II. Ukládá 
odboru životního prostředí předložit vyhlášku k projednání  Zastupitelstvu  Města Strakonice 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
starosta          místostarostka 
 
 
 


