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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  29. jednání Rady města Strakonice 

konaného 7. července 2011 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
Ing. Pavel – místostarosta 
členové  RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Mgr. Samec,  
Ing. Tůma – tajemník 
Eva Mácková – zapisovatelka  

 
Omluveni:   Ing. Joza – člen RM 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 

                         Usnesení č. 0726/2011 
2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 

            Usnesení č. 0727/2011 
 
 
Zahájení:  
29. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 8:05 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednal 
a odsouhlasil předložený návrh programu jednání. 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1. Otevřené výběrové řízení v souvislosti se zakázkou „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, 
Strakonice“ – podání námitky 
RM po projednání v souvislosti s otevřeným výběrovým řízením na dodavatele stavby: „Zateplení a 
výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“ 
Usnesení č. 0726/2011 (29/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí  
obsah podané námitky firmou PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  - IČ 
4381252 obdržené městem Strakonice dne 29.6.2011.  
II. Nevyhovuje 
podaným námitkám firmou PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  - IČ 
43841252 obdržené městem Strakonice dne 29.6.2011.  
III. Potvrzuje  
po přezkoumání podané námitky rozhodnutí o vyloučení nabídky a trvá na usnesení RM č. 653/2011 
ze dne 15. června 2011. 
IV. Ukládá  
majetkovému odboru zaslat písemné rozhodnutí o nevyhovění námitky. 
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2. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 9/2006 
Usnesení č. 0727/2011  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném pořádku, 
ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001, o 
některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
dne 15. července 2011- živá produkce – STARZ, Plavecký areál Na Křemelce, pořádá Kontakt bB, 
Vaníčkova 7, Praha 6, v pátek od 19:00 hodin do 24:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys    PhDr. Ivana Říhová                               
       starosta         místostarostka   
  


