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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  61. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. května 2012 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     6 členů RM 

Mgr. Ing. Vondrys – starosta 
Ing. Pavel – místostarosta  
členové  RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Samec, Ing. Joza, Mgr. Cháberová  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  

   Ing. Tůma – tajemník  
 

 
Omluveni:   PhDr. Říhová – místostarostka, Mgr. Malotová – PR 

 
Program:    
                                  
1. Majetkové záležitosti 
                          Usnesení č. 1678/2012 
2. Dodatek č.5 (evidovaný u poskytovatele pod č. 174/2006/CDBP/OÚ) ke „Smlouvě o umístění 
technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s 
nosičem dat s biometrickými údaji“  

    Usnesení č. 1679/2012 
3. Schválení přijetí daru – Okresní sdružení ČSTV, Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec 

    Usnesení č. 1680/2012 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
61. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 15:35 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a 
odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1)  Otevřené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. veřejné zakázky na zhotovitele stavby: 
„Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice“ 
Usnesení č. 1678/2012 (61/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyloučením Uchazeče č. 5 – Sdružení pro zhotovení stavby Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, 
Strakonice, (vedoucí účastník sdružení: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České 
Budějovice, IČ: 480 35 599 /  další účastník sdružení: C.W.R Czech s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 
Praha 3, IČ: 283 85 349) z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že není jasné, zda nabídka č. 5 je podávána 
jedním uchazečem nebo zda se jedná o společnou nabídku uchazečů. 
 
2. Dodatek č.5 (evidovaný u poskytovatele pod č. 174/2006/CDBP/OÚ) ke „Smlouvě o umístění 
technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
s nosičem dat s biometrickými údaji“  
Usnesení č. 1679/2012 (61/2) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
dodatek č. 5  ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní 
pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“  na rozšíření o dvě pracoviště na 
pořizování občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a výdej cestovních dokladů za měsíční 
poplatek 12308,- Kč bez DPH  tj. 14769,60 Kč s DPH na dobu do 30.6. 2012. 
II.  Pověřuje  
starostu podpisem dodatku č.5 smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat 
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. 
 
3. Schválení přijetí daru – Okresní sdružení ČSTV, Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec 
Usnesení č. 1680/2012  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s přijetím daru (2 fotbalové branky o rozměrech 5x2 m z kompozitních materiálů) v celkové hodnotě 
45.600,-Kč od Okresního sdružení ČSTV, Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec za účelem zvýšení 
bezpečnosti dětí na fotbalových hřištích na území města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                                                                                    Ing. Pavel Pavel  
         starosta         místostarosta 


