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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  26. jednání Rady města Strakonice 

konaného 15. června 2011 v kanceláři starosty 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:     6 členů RM 

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

 
Omluveni:   Mgr. Samec 
    
 Program: 
 
1. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad – výběr audiovizuální techniky       

        Usnesení č. 0652/2011 
2. Majetkové záležitosti 

        Usnesení č. 0653/2011 -  č. 0654/2011 
3. Poskytnutí venkovních  prostor strakonického hradu – Běh městem Strakonice – úprava usnesení 

        Usnesení č. 0655/2011 
4. Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu 

        Usnesení č. 0656/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
26. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 19:50 v kanceláři starosty po 
přerušeném jednání Zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad – výběr audiovizuální techniky      
Usnesení č. 0652/2011 (26/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s jmenováním za město Strakonice Ing Rudolfa Ulče členem a Ing. Miroslava Ině náhradníkem výběrové 
komise na zakázku: dodávka audiovizuální techniky do ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad . 
 
2. Majetkové záležitosti 
 
1) Otevřené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“ – vyloučení uchazeče 
Usnesení č. 0653/2011 (26/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
v souvislosti s otevřeným podlimitním řízením na dodavatele stavby: „Zateplení a výměna oken MŚ 
Šumavská, Strakonice“ s vyřazením nabídek nesplňujících zákonné požadavky a požadavky zadavatele, 
jedná se o uchazeče:  
� PROTOM Strakonice s.r.o, Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 438 41 252 
� Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická č.p. 224, 344 01 Domažlice, IČ: 182 30 318 
 

2) Otevřené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby „Zateplení a výměna oken MŠ 
Šumavská, Strakonice“ – nejvýhodnější nabídka 
Usnesení č. 0654/2011 (26/2) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného řízení na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr 
dodavatele stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“. Nejvýhodnější nabídka byla 
podána  uchazečem „IZOLTECHNIK Czech s.r.o.,Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice, IČ: 251 51 
541“, nabídková cena včetně DPH 8,537.631,- Kč. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem „IZOLTECHNIK Czech s.r.o.,Jana Milíče 679, 370 01 České 
Budějovice, IČ: 251 51 541“, na realizaci stavby „Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice“  za 
cenu včetně DPH 8,537.631,- Kč.  
III. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
3. Poskytnutí venkovních  prostor strakonického hradu – Běh městem Strakonice – úprava usnesení 
Usnesení č. 0655/2011  
Rada města po projednání 
I.Upravuje 
usnesení č. 625/2011 ze dne 1.6.2011 následovně: 
Rada města po projednání souhlasí 
s bezúplatným zapůjčením reprezentačních prostor strakonického hradu (přístupných z  II. nádvoří), a dále 
venkovních prostor strakonického hradu a dalších, potřebných k pořádání Běhu městem Strakonice, 
konaným vždy 21. srpna. V  případě konání MDF bude tato akce přesunuta na jiné prostranství. Toto 
usnesení platí až do odvolání i pro příští ročníky Běhu městem Strakonice. 
Tento souhlas je podmíněn zajištěním úklidu poskytnutých veřejných prostranství a nebytových prostor a 
současně i zajištěním provozu veřejných toalet v  areálu hradu v době konání uvedené akce. 
 
16. Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu 
Usnesení č. 0656/2011  
Rada města po projednání 
I. Deleguje 
Ing. Pavla Pavla jako zástupce města Strakonice na akci Jihočeského kraje a Svobodného státu Bavorska 
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dne 30.6.2011 v Bruselu. (Odjezd 29.6. – příjezd 1.7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys             Ing. Pavel Pavel  
      starosta         místostarosta  
 


