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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  99. jednání Rady města Strakonice 

konaného 18. dubna 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přítomni:      6 členů RM 

                       Mgr. Hrdlička – starosta 

           p. Štrébl – místostarosta 

           Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Christelbauer, Ing. Moučka, pí Vlasáková 

                       Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:     p. Zach DiS., 
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                                   Usnesení č. 4781/2018  

2. Odbor rozvoje 

 Realizace mola Na Podskalí ve Strakonicích 

                                                                                   Usnesení č. 4782/2018  
 

 

 

 

 

 

 

99. jednání Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 15:00 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová.  

1) Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce 

zázemí a přístavba bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. etapa: šatny“ 

Usnesení č. 4781/2018 (99/1)  

Rada města po projednání 

I. Rozhodla 

v souladu s ustanovením § 127 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly Plaveckého stadionu Strakonice – 2. etapa: 

šatny“, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení 

(nebyla podána žádná nabídka).  

II. Ukládá 

vedoucí majetkového odboru zajistit uveřejnění rozhodnutí o zrušení zjednodušeného 

podlimitního řízení na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení 

zadávacího řízení.  
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2. Odbor rozvoje 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. arch. Slámová.  

 Realizace mola Na Podskalí ve Strakonicích 

Usnesení č. 4782/2018 (99/2)  

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s realizací mola na pozemcích p.č. 496/26 a 496/20 v k.ú. Nové Strakonice v kempu na 

Podskalí ve Strakonicích dle předloženého návrhu, molo bude sloužit jako půjčovna lodí 

a šlapadel 

II. Souhlasí 

se zakoupením dvou kusů lodí a dvou kusů šlapadel 

III. Ukládá 

odboru rozvoje zajistit realizaci předmětného mola, veřejná zakázka malého rozsahu na 

výrobu a instalaci mola bude zadána společnosti ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o., 

Havlíčkova 1289, 386 01 Strakonice, IČ 63907402, za celkovou cenu 286 000,- Kč bez DPH, 

termín plnění je do 30. 6. 2018 

IV. Ukládá 

odboru rozvoje zajistit zakoupení dvou kusů lodí a dvou kusů šlapadel dle předložené nabídky 

v hodnotě do 150 000 Kč 

V. Ukládá 

odboru rozvoje a odboru majetkovému zajistit příslušná povolení nutná k realizaci mola a řešit 

majetkoprávní vztahy s Povodím Vltavy, s.p. 

VI. Ukládá 

odboru majetkovému předložit návrh na zajištění provozovatele půjčovny lodí a šlapadel na 

jednání RM 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.              Josef Štrébl  v.r. 

        starosta                 místostarosta  


