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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  70. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18.  července 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:    6 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
PhDr. Říhová – místostarostka 
Ing. Pavel – místostarosta  
RM: Mgr. Samec, Mgr. Pavelka, Ing. Joza 
Ing. Tůma – tajemník  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Mgr. Malotová – PR 
 
Omluveni:  Mgr. Cháberová 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 1881/2012  
2. Rozpočtové opatření č. 48 

        Usnesení č. 1882/2012 
3. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 – úprava usnesení 

        Usnesení č. 1883/2012 
4. Smlouva o prodeji materiálově využitelného odpadu – revokace usnesení 

        Usnesení č. 1884/2012 
5. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 

        Usnesení č. 1885/2012 
 
 
70. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 15:40 
hodin v kanceláři starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 
jednání. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová          
 
1) ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – VŘ zhotovitel stavby 
Usnesení č. 1881/2012 (70/2) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
protokol o vyhodnocení kvalifikace dle  zákona č. 137/2006 Sb.,(užší řízení) v souvislosti 
s výběrem zhotovitele stavby: „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ 
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II. Souhlasí 
v souvislosti s užším nadlimitním řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., na zhotovitele stavby: 
„ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s vyřazením uchazečů nesplňují zákonné 
požadavky a požadavky zadavatele: 
 
 
 č.4.  sdružení firem Held & Francke CZ, s.r.o a Held &Francke Baugesellschaft 

m.b.H. a NAVIMOR – INVEST S.A.  
 č.5.  sdružení firem JIHOSPO, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. a 

PRIMA a.s., a ENVI-PUR, s.r.o. a STRABAG, a.s. 
III. Souhlasí 
v souvislosti s užším nadlimitním řízením dle zákona č. 137/2006 Sb., na zhotovitele stavby: 
„ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ s následným vyzváním k podání nabídek 
uchazečů splňující kvalifikaci dle protokolu o vyhodnocení kvalifikace. 
 č.1. sdružení firem ARKO TECHNOLOGY, a.s. a PROTOM Strakonice, s.r.o. 
 č.2. SMP CZ, a.s. 
 š.3. sdružení firem IMOS group, s.r.o., a Metrostav, a.s. a HAKOV a.s 
 č.6. sdružení firem KUNST, spol. s.r.o., a VCES, a.s. 

IV. Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru administrací předmětné veřejné zakázky. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 48 
Usnesení č. 1882/2012 (70/1) 
Rada města po projednání 
I.  Schvaluje  
RO  č. 48  ve výši  215 000,- Kč  
Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z položky opravy a údržba budov 
základních a mateřských škol na akci „Rekonstrukce a  modernizace ZŠ Čelakovského, 
Strakonice“ na úhradu oprav vnějších omítek ve větším rozsahu dle dodatku č. 2 smlouvy 
mezi městem Strakonice  a  firmou  JIHOSPOL  a. s.,  (dodatek  schválen  RM dne  30. 5. 
2012,  usnesením  
č. 1749/2012). 
II.  Ukládá 
Finančnímu odboru rozpočtové opatření  č. 48  provést. 
 
3. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006 – úprava usnesení 
Usnesení č. 1883/2012  
Rada města po projednání 
I. Upravuje  
usn. č. 1593/2012  ze dne 11.4.2012  následujícím způsobem: 
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 
koncerty kapel v termínech: 
20. 7. 2012 – reproduk. hudba – Disko Fr. Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 24:00 h. 
21. 7. 2012 – živá hudba – Hamr – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 24:00 h. 
27. 7. 2012 – živá hudba – Koncert kapel v jednání – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 24:00 h. 
3. 8. 2012 – reproduk.hudba – Disko Fr. Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 24:00 h. 
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17. 8. 2012 – reproduk. hudba – Disko Fr. Mareše – Podskalí - ostrov - od 22:00 do 24:00 h. 
14. 9. 2012 – Good bye summer VII. – Podskalí – ostrov - od 22:00 do 24:00 h. 
- pořádá Michal Polata, Catering ST, s.r.o., Bezděkovská 371, 386 01 Strakonice  
 
4. Smlouva o prodeji materiálově využitelného odpadu – revokace usnesení 
Usnesení č. 1884/2012  
Rada města po projednání 
I. Revokuje  
usn. č. 1651/2012 ze dne 9.5.2012. 
 
5. Udělení výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte 
Usnesení č. 1885/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky ze Zásad pro poskytování finančního příspěvku při narození dítěte pí 
Radky Puškové v souvislosti s konáním obřadu „Vítání občánků do života“. 
II. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku matce dítěte pí Radce Puškové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys       Ing. Pavel Pavel 
           starosta                       místostarosta 


