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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  15. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. března 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     7 členů RM 

Ing. Vondrys - starosta  
Ing. Pavel – místostarosta 
PhDr. Říhová – místostarostka  
členové  RM: Mgr. Cháberová, Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Pavelka 
Ing. Tůma – tajemník 
Mgr. Malotová – PR  
Miroslava Havrdová - zapisovatelka 

 
 
Program: 
 
1. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 0355/2011 – 0356/2011 
2. VŘ na provedení speciální ochranné deratizace 
                             Usnesení č. 0357/2011 
3. Veřejná zakázka Poskytnutí služeb –  kontokorentní  nebo  jemu  obdobný úvěr do výše 150 000 000 Kč 
k překlenutí  období časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu       
                             Usnesení č. 0358/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
15. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 19:40 v kanceláři starosty po 
skončení jednání ZM.  S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 



 2 

1 Majetkové záležitosti 
 
1) AEROKLUB STRAKONICE, O. S., V lipkách 96, Strakonice – žádost o souhlas  z titulu majitele 
pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 0355/2011 (15/2a) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemků p.č. 71/2,  p.č. 76/2, p.č. 56, p.č. 58 a p.č. 59 vše v k.ú. Nové Strakonice s instalací 
plastových výlisků na plochu letiště Strakonice. Investorem akce „instalace plastových výlisků“ do 
předmětných částí pozemků  je Aeroklub Strakonice, o.s., V Lipkách 96, Strakonice. Instalace plastových 
výlisků bude provedena v souladu s danou výjimkou ze základních podmínek ochrany sysla obecného, 
vydanou Správou CHKO Blanský les dne 27.11.2009 a bude provedena v průběhu 1 týdne, 
v předpokládaném období duben – červen 2011. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu MěÚ Strakonice. 
 
2) Pronájem obchodního domu „Maják“ čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích  
Usnesení č. 0356/2011 (15/2a) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí  
s pronájmem objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích -  obchodního domu „Maják“ - 
následujícímu žadateli za níže uvedených podmínek: 
 - p. Karel Krejčík, Strakonice, IČ: 43842526, pronájem celého objektu, za účelem provozování obchodní 
činnosti – prodej sportovního značkového textilu od českých firem, značkového textilu pro volný čas, 
úprava oděvů pro veřejnost, internetová cukrárna, prodejna cukrářských a pekařských výrobků, nájemné ve 
výši 864.000,- Kč/rok včetně DPH, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 
3 měsíce, ve smlouvě bude uvedena podmínka, že v  případě pronájmu 3. osobě je povinen nájemce žádat o 
souhlas pronajímatele. Smlouva bude uzavřena ke dni 1.4.2011 přičemž nájemné bude hrazeno od 1.5.2011. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2. VŘ na provedení speciální ochranné deratizace 
Usnesení č. 0357/2011 (15/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
Zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice, schválených 
usnesením ze dne 11.10. 2006, na provedení celoplošné deratizace města za podmínek a v rozsahu 
uvedeném ve výzvě, těmto zájemcům: 

1. Ing. Václav Štrobl, Hracholusky  
2. Asana spol. s r.o., Dubičné 21, 373 71  Rudolfov 
3. Martin Kučera, 381 01  Český Krumlov 
4. Ing. Pavel Janoušek, 399 01  Milevsko 
5. Josef Bečvář, 397 01  Písek 
6. Ing. Bohumil Měšťan, Dubenec 34, 373 48  Dívčice 
7. Jiří Pařez, 373 16  Dobrá Voda u Českých Budějovic  
8. SANEKTA v.o.s., Dělnická 151/9, 370 06  České Budějovice 
9. Služby DDD v.o.s., Úsilné  53, 370 10  Nemanice 
10. Jiří Šácha, 397 01  Písek 

včetně zveřejnění výzvy www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky. 

II. Jmenuje 
členy komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Ing. Pavel Pavel 
2. člen Ing. Jana Nárovcová 
3. člen pí. Jana Ouředníková 
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4. člen Ing. Jaroslav Brůžek 
5. člen Ing. Petr Šťastný 

náhradníky členů komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana Říhová 
2. člen Ing. Tatiana Šamanková 
3. člen Ing. Miloš Haiser 
4. člen Ing. Lucie Klimešová 
5. člen Ing. Ondřej Feit 

III. Ukládá 
vedoucímu odboru životního prostředí zajistit plnění veškerých úkonů v souvislosti s výzvou podání 
nabídky. 
 
3. Veřejná zakázka Poskytnutí služeb –  kontokorentní  nebo  jemu  obdobný úvěr do výše 150 000 
000 Kč k překlenutí  období časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu    
Usnesení č. 0358/2011 (15/3) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
na základě ustanovení § 84 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  o zrušení 
výběrového řízení na veřejnou zakázku evidenční číslo IS VZ US: 60055186 - „Poskytnutí služeb – 
kontokorentní nebo jemu obdobný úvěr 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
                
Ing. Pavel Vondrys                         Ing. Pavel Pavel                  
    starosta                  místostarosta 


