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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 32. jednání Rady města Strakonice 

konaného 25.7.2007 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:   6 členů RM : 

       Ing. Vondrys – starosta 
       Ing. Vlasák - místostarosta  

                   členové RM: MUDr. Chod, Mgr. Parkosová, Ing. Pavel, pí Žiláková 
        Ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:  PhDr. Říhová - místostarostka 
 
 
Program: 
 
1. Vyhodnocení výběrového řízení na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice –   Šibeník“ 

          Usnesení č. 961/2007 
2. Majetkové záležitosti  

              Usnesení č. 962/2007 –  964/2007 
3. Pořízení závlahového systému pro park u hradu  

          Usnesení č.965/2007 
4. Rozpočtové opatření č. 71 

          Usnesení č.966/2007 
 

 
Zahájení  
32. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:40 hodin. Pan 
starosta zkonstatoval, že je přítomno 6 členů RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem RM 
projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
 
 
1.Vyhodnocení výběrového řízení na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice –   
Šibeník“ 
Usnesení č. 961/2007 (32/1)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o tom, Město Strakonice neobdrželo žádnou nabídku výběrového řízení na upravení 
návrhu regulačního plánu „Vinice – Šibeník“ 
II. Ukládá  
odboru rozvoje připravit nové výběrové řízení na upravení návrhu regulačního plánu „Vinice 
– Šibeník“ 
 
4. Majetkové záležitosti 
 
1) Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
k zadání podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby: „Revitalizace Rennerových 
sadů ve Strakonicích – východní část“ 
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Usnesení č. 962/2007 (32/4)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s výběrovým řízením na realizaci stavby: Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích 
– východní část“ s vyřazením nabídek nesplňující zákonné požadavky a požadavky zadavatele, jedná 
se o uchazeče: 
� uchazeč poř. č. 13 – Casta, a.s., Pražská 467, 397 01 Písek 
� uchazeč poř. č. 15 – Gardeline, s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice 

II. Schvaluje 
vyhodnocení výběrového řízení na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení dle § 21 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., – otevřené řízení na 
realizaci stavby: Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích – východní část“: 
� Nejvýhodnější nabídku pro zadavatele dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., v platném 

znění předložila na prvém místě společnost – Sdružení Strakonické sady, Jírovcova 
13, 370 01 České Budějovice dle smlouvy o sdružení mezi Stavební firma UNIKO, 
Jírovcova 13, 370 01 České Budějovice a SATES ČECHY, s.r.o., Svatoanenská 87, 
588 56 Telč,  s cenou předmětu plnění včetně DPH ve výši 5.464.719,- Kč.  

� Další uchazeči v pořadí dle přílohy  - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo plně dle § 82 zákona 137/2006 Sb. v platném znění s uchazečem 
Sdružení Strakonické sady, Jírovcova 13, 370 01 České Budějovice s cenou  předmětu plnění 
včetně DPH ve výši 5.464.719,-  Kč. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo. 
 
2) Záloha při prodeji pozemků v lokalitě Jezárka 
Usnesení č. 963/2007 (32/7)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, že při podání žádosti (dotazníku) o prodej pozemků p.č. 1371/112, p.č. 1371/1 a p.č. 
1385 v k.ú. Strakonice – lokalita Jezárka, složí žadatel vratnou zálohu ve výši 15.000,-Kč. 
 
3) Havarijní stav požární nádrže Virt, Strakonice 
Usnesení č. 964/2007 (32/7)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci v souvislosti s havarijním stavem požární nádrže Virt, Strakonice 
II. Souhlasí 
s realizací prací na odstranění hrozícího nebezpečí a zabezpečení opěrných stěn v  souvislosti 
s havarijním stavem požární nádrže Virt, Strakonice, na základě učiněné poptávky, 
společností ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Práce budou započaty dne 
30.7.2007 . 
III. Souhlasí 
v souvislosti s havarijním stavem a k hrozbě nebezpečí s uvolněním finanční částky  do výše 
500.000,- Kč na předmětné práce dle projektové dokumentace a statického výpočtu. 
IV Pověřuje 
vedoucí majetkového odboru k úkonům spojených s odstraněním havarijního stavu požární 
nádrže Virt, Strakonice. 
 
3. Pořízení závlahového systému pro park u hradu  
Usnesení č. 965/2007 (32/8)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
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s pořízením závlahového systému pro areál parku u hradu 
II. Rozhodla 
o udělení výjimky z pravidel  pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice, schválených usnesením Rady města Strakonice dne 11.10.2006. 
a současně rozhodla o přímém zadání realizace závlahového systému firmě  
Ing. Jiří Hájek - Zakládání zahrad, Olešná 82, 398 43 Bernartice,  IČ: 67149821,  
v celkové ceně 380 000,- Kč bez DPH,  452 200,- Kč s DPH. 
III. Pov ěřuje  
starostu města Ing. Pavla Vondryse podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
IV. Ukládá 
odboru ŽP prověřit možnost napojení závlahového systému na vlastní vrt. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 71 
Usnesení č. 966/2007   
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
změnu rozpočtu o: 
RO č. 71 ve výši 100.000,-Kč 
50.000,-Kč - dotace sportovnímu oddílu vodního  póla při  TJ Fezko  
50.000,-Kč - dotace Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Strakonice 
RO bude v příjmech kryto z daní a poplatků – doprava. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 71 provést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                             Ing. Karel Vlasák     
       starosta                místostarosta
                                                                                            


