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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  96. jednání Rady města Strakonice 

konaného 27. února  2013 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členové RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel - místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Mgr. Pavelka, Mgr. Cháberová, Mgr. Samec  
Miroslava Havrdová – zapisovatelka  
Mgr. Malotová – PR 
Ing. Tůma - tajemník 
 

Omluveni:  Ing. Joza  
 
Program:  
 
                
1. TS - Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice s finanční podporou 
IPRM                 

     Usnesení č. 2543/2013 
2. Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice“ - podání žádosti o dotaci a 
pověření   k jednání se SFŽP ČR         
                          Usnesení č. 2544/2013 
3. Projekt „Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice“- podání 
žádosti o dotaci a  pověření k jednání se SFŽP ČR        

       Usnesení č. 2545/2013 
4. VŘ na refinancování stávajících úvěrů v celkovém objemu 213 000 000,- Kč  
                      Usnesení č. 2546/2013 
5. Majetkové záležitosti           
                           Usnesení č. 2547/2013 – 2549/2013 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
96. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr.Ing. Pavel Vondrys v 17:55 
hodin v kanceláři starosty po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 4 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh 
programu jednání. 
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1. TS - Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice s finanční 
podporou IPRM                 
Usnesení č. 2543/2013 (96/2) 
Rada města po projednání  
I.Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu z  5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje města 
Strakonice ve výši 30% uznatelných nákladů akce „Rekonstrukce fasády čp. 47, Velké 
náměstí, Strakonice “. 
II. Souhlasí  
v případě kladného vyřízení žádosti s realizací výše uvedené akce a jejím zařazením do plánu 
oprav a údržby bytového fondu pro rok 2014. 
III.Pov ěřuje 
Technické služby Strakonice s.r.o. jako správce bytového fondu učinit potřebné kroky 
k realizování akce rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice za 
součinnosti jednotlivých odborů MěÚ Strakonice. 
 
2. Projekt „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, Strakonice“ - podání žádosti o dotaci 
a pověření   k jednání se SFŽP ČR         
Usnesení č. 2544/2013 (96/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken MŠ Lidická, 
Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné 
využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla u nepodnikatelské sféry). 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí 
ČR v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken 
MŠ Lidická, Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – 
Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). 
 
3. Projekt „Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice“- 
podání žádosti o dotaci a  pověření k jednání se SFŽP ČR      
Usnesení č. 2545/2013 (96/4) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí  
s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ 
Čelakovského, Strakonice„ do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – 
Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). 
II. Pověřuje 
místostarostku města PhDr. Ivanu Říhovou jednáním se Státním fondem životního prostředí 
ČR v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zateplení a výměna oken 
školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice“ do Operačního programu Životní prostředí 
(Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). 
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4. Poskytnutí úvěru či úvěrových linek nebo směnečného emisního programu 
v celkovém objemu 213 000 000,- Kč na refinancování stávajících úvěrů    
Usnesení č. 2546/2013 (96/5) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci služby: „Poskytnutí bankovních služeb, a to ve 
formě úvěru či úvěrových linek nebo směnečného emisního programu v celkovém objemu 
213 000 000,- Kč na refinancování stávajících úvěrů“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve 
výzvě. 
II. Schvaluje 
předložený harmonogram průběhu zadávacího řízení s tím, že termín podání nabídek je do 
17.5.2013, 11:00 hod. 
 III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  
1. Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
2. Ing. Jan Tůma      
3. Ing. Jitka Šochmanová     
4. p. Hana Vaňková      
5. Ing. Luděk Joza      
náhradníky členů pro otevírání a hodnocení nabídek: 
1. Ing. Pavel Pavel 
2. Ing. Jana Narovcová 
2. p. Dana Dubová 
3. Ing. Eva Jankovcová 
4. p. Eva Rabová 
IV. Ukládá 
vedoucí odboru finančního zajistit plnění veškerých úkolů při zadání této veřejné zakázky 
   
5. Majetkové záležitosti    
         
1) Darování movitého majetku  
Usnesení č. 2547/2013 (96/1) 
Rada města po projednání  
I.  Souhlasí  
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Strakonice a Občanským sdružením PREVENT 
Strakonice, jejímž  předmětem bude darování níže uvedeného movitého majetku: 
      inv.číslo       položka                                                            
  28/0/4595 
28/0/4595/1 
 

PC 2.26GHz/768MB RAM/80GB  HD 
crt monitor Belinea 17" 
WinXP prof OEM 
 

   

  28/0/4597 
28/0/4597/1 
 

PC 2.26GHz/768MB RAM/80GB  HD 
crt monitor Belinea 17" 
WinXP prof OEM 

   

 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
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2) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na dodávku: „Prodejní stánky a 
jejich zázemí“ 
Usnesení č. 2548/2013 (96/1) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zrušit zadávací řízení dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. 

 
3) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na dodávku: „Prodejní stánky a 
jejich zázemí“ 
Usnesení č. 2549/2013 (96/1) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na dodávku: „Prodejní stánky a jejich 
zázemí“ za podmínek a v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci těmto dodavatelům: 

1. PROSTR trading s.r.o., ul. 9. května 11, 794 01 Krnov 
2. Kontejnery Ostrava s.r.o., Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava Zábřeh 
3. ContiMade s.r.o., Kaňovice 104, 763 41 Kaňovice 
4. ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII 
5. TOUAX, CORSO IIa, Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 

II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  dodávku: „Prodejní stánky a jejich 
zázemí“. 
II. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
III. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 

1. člen  Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
2. člen  Ing. Jana Narovcová  
3. člen  Ing. Jan Blahout 
4. člen Ing. Miloš Haiser  
5 člen p. Michal Bezpalec 

náhradníky členů komise  pro hodnocení nabídek ve složení : 
1. náhradník Ing. Pavel Pavel 
2. náhradník Ing. Lukáš Srb 
3. náhradník Ing. Ing. Oldřich Švehla  
4. náhradník p. Jaroslav Houska 
5. náhradník Ing. Tatiana Šamanková 

IV. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
  
 
 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys                                Ing. Pavel Pavel 
           starosta               místostarosta 


