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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 159. jednání Rady města Strakonice 
konané 27.9. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Přítomni:    5 členů RM : 
        ing. Vondrys – starosta 
                    pí Tomšovicová – místostarostka, 
                    členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová  
        ing. Tůma 
Omluveni:  ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp 
 
 
 
Program: 
 
 
1. Majetkové záležitosti  
                  Usnesení č. 860/2006 – 861/2006 
2. „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ (OP RLZ) – vyhodnocení  
    výběrového  řízení na realizátora projektu   
                  Usnesení č. 862/2006 
3. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor 

         Usnesení č. 863/2006 
 
 
 

Zahájení jednání 
159. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 17.05 hodin po skončení 
zasedání zastupitelstva města. Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je 
usnášeníschopná. Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila ing. Narovcová 
 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Strakonice hrad – komunikace a parkoviště, SO 08 – 
chodník podél jižní hradební zdi“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 860/2006 (159/2a) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele stavby „Strakonice hrad – komunikace a parkoviště, 
SO 08 – chodník podél jižní hradební zdi“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou Česká žula s.r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice na 
zhotovení stavby „Strakonice hrad – komunikace a parkoviště, SO 08 – chodník podél jižní hradební 
zdi“, za cenu 885.656,- Kč včetně DPH. 
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  

         
2) „Kanalizační a vodovodní přípojka pro objekt st. č. 34 ZŠ Strakonice - Podsrp“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 861/2006 (159/2a) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou H + T spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice na 
zhotovení stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka pro objekt st. č. 34 ZŠ Strakonice – Podsrp“, za 
cenu 758.166,- Kč včetně DPH s termínem dokončení do 30.11.2006. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2. „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ (OP RLZ) – vyhodnocení  
  výběrového  řízení na realizátora projektu   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 862/2006 (159/1) 
I. Bere na vědomí 
Zprávu z výběrového řízení v rámci projektu „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ 
(financovaný z OP RLZ) 
II. Souhlasí   
s doporučením hodnotící komise o přidělení zakázky „Vzdělávání jako základ profesionální služby 
veřejnosti – část zakázky č. 1, tj. Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti informačních a 
komunikačních technologií“ uchazeči EUROŠKOLA Strakonice, střední odborná škola, s.r.o., Husova 
361, 386 01  Strakonice – nabídková cena: 184.434,- Kč (vč. DPH) 
III. Souhlasí   
s doporučením hodnotící komise o přidělení zakázky „Vzdělávání jako základ profesionální služby 
veřejnosti – části zakázky č. 2, 3, 4“ uchazeči TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o, Nad 
Porubkou 838, 721 00  Ostrava-Svinov – nabídkové ceny:  

• Část zakázky č. 2, tj. Vzdělávání administrativních pracovníků:  71.162,- Kč (vč. DPH) 
• Část zakázky č. 3, tj. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti psychosociálních dovedností: 

784.210,- Kč (vč. DPH) 
• Část zakázky č. 4, tj. Vzdělávání vedoucích zaměstnanců: 89.072,- Kč (vč. DPH) 

IV. Ukládá 
odboru rozvoje a kanceláři tajemníka-oddělení personalistiky a mezd jednat o uzavření Smluv o dílo 
s oběma vybranými uchazeči 
 
3. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 863/2006  
I. Souhlasí 
jakožto spoluvlastník nemovitosti (1/4) s podáním výpovědi, nejpozději do 31.10.2006, smlouvy o 
nájmu nebytových prostor společnosti Hradní sklípek, spol. s r.o. se sídlem ve Strakonicích, Zámek č. 
1 (smlouva uzavřena mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha a 
společností Hradní sklípek spol. s r.o. Strakonice dne 26.6.1996 ve znění dodatku č. 1-3)  

 
 
 
 
 

          
 Ing. Pavel  Vondrys       pí Zdeňka Tomšovicová    
          starosta               místostarostka 
 
 


