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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 93. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25.2.2009 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     5 členů RM :  

                          Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel – místostarosta  

PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM: Ing. Vlasák, pí Žiláková 
Ing. Tůma – tajemník  

 
Omluveni:  MUDr. Chod, Mgr. Parkosová, Mgr. Kotlíková – PR 
 
    
Program: 
                      
1. Majetkové záležitosti                        

   Usnesení č. 2847/2009 – 2849/2009 
2. MěÚSS - zveřejnění záměru na pronájem zdravotní ordinace      

            Usnesení č. 2850/2009 
                   
                 
Zahájení:  
93. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin v kanceláři 
starosty po skončení pracovního zasedání zastupitelstva města.S ohledem na přítomnost 4 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Smlouva o dílo – „I/4 a I/22 Strakonice, okružní křižovatka“ 
Usnesení č. 2847/2009 (93/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování dokumentace pro stavební 
povolení (DSP): „I/22 Strakonice“ předložený ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 
370 44 České Budějovice dle kterého nejvýhodnější nabídku podala společnost ZESA spol. s r.o., 
Jírovcova 21, 370 01 Č. Budějovice, IČ 48202592. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy se společností ZESA spol. s r.o., Jírovcova 21, 370 01 Č. Budějovice, IČ 
48202592, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP): „I/22 
Strakonice“. Celková cena díla je 4.341.120,- Kč včetně DPH, cena díla pro město Strakonice činí 
1.105.272,- Kč včetně DPH.  
III. Pov ěřuje 
a) starostu jednáním o zkrácení  termínu dodání díla 
b) starostu města podpisem smlouvy o dílo   
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2) Modernizace  bytového fondu - zastavení úročení 
Usnesení č. 2848/2009 (93/2) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s tím, aby byla podána  na ČSOB, a.s. Praha 1 žádost o zastavení úročení u  smluv o půjčce  uzavřené 
mezi městem Strakonice a  Janem Macnerem, Stachy  a městem Strakonice a Miroslavem Procházkou,  
Strakonice a to k datu  28.2.2009 v souvislosti se soudním vymáháním.  
II. Souhlasí   
s tím, aby byly pohledávky ve výši stanovené k datu 28.2.2009  z těchto půjček vymáhány soudně.       
 
3) Přístavba  Kulturního domu Strakonice 
Usnesení č. 2849/2009 (93/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o rozdělení projektu pro provedení stavby na etapy a zpracování I. etapy v prováděcím 
projektu. 
II. Ukladá 
ředitelce MěKS, aby ve spolupráci s majetkovým odborem jednala se společností MORIX s.r.o. a 
připravila dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování „Přístavba  Kulturního domu Strakonice“. 
Předmětem dodatku bude rozdělení projektu pro provedení stavby na etapy a zpracování I. etapy 
v prováděcím projektu (výstavba nového sálu). 
 
2. MěÚSS - zveřejnění záměru na pronájem prostor pro zdravotní ordinaci    
Usnesení č. 2850/2009 (93/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
se zveřejněním  záměru na pronájem nebytových prostorů ordinace lékaře o výměře 19,97 m2 v I. 
poschodí objektu DS Rybniční 1282.  
se zveřejněním  záměru na pronájem nebytových prostorů ordinace lékaře o výměře 23,30 m2 v II. 
poschodí objektu DS Lidická 189.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                           Ing. Pavel Pavel 
        starosta                      místostarosta                       


