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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  107. jednání Rady města Strakonice 
konaného 12. června  2013 v kanceláři starosty 

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

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

   Mgr. Malotová – PR 
    
Program:  

       
1. Majetkové záležitosti 

         Usnesení č. 2876/2013 – 2878/2013 
2. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ Strakonice, ul. Jiřího  
    z Poděbrad 882          
               Usnesení č. 2879/2013 
3. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006                              

       Usnesení č. 2880/2013  
4. Výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb (refinancování stávajících úvěrů)  

       Usnesení č. 2881/2013 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys v 19:40 
hodin 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. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Zjednodušené podlimitní řízení dle zák. 137/2006 Sb. na akci: „Zateplení MŠ Lidická 
č.p. 625 Strakonice“ 
Usnesení č. 2876/2013 (107/3) 
Rada města po projednání  
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky dle zák. 137/2006 Sb. na realizaci  akce „Zateplení MŠ 
Lidická č.p. 625 Strakonice“ těmto dodavatelům: 
1. IZOGARANT s.r.o. J. Opletala 926/20  České Budějovice  
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Strakonice I, Písecká 290 
3. SALVETE spol. s r.o., Strakonice, Písecká 506 
4. PRIMA  a.s., Strakonice, Raisova  1004   
5. IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., Jana Milíče 679, 370 01 České Budějovice 
II. Souhlasí 
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů pro podání nabídky na  realizaci stavby „Zateplení MŠ Lidická 
č.p. 625 Strakonice“ 
III. Rozhodla 
že jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
IV. Jmenuje 
členy hodnotící komise ve složení: 
1. člen  PhDr. Ivana  Říhová 
2. člen  Mgr. Miloslava Vozábalová (ředitelka MŠ) 
3. člen  Ing. Jana Narovcová 
4. člen  Ing. Miloš Haiser 
5. člen  p. Michal Bezpalec 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník  Ing. Pavel Vondrys 
2. náhradník  Ing. Jan Blahout 
3. náhradník  Ing. Švehla Oldřich 
4. náhradník  Ing. Lukáš Srb 
5. náhradník  p. Jaroslav Houska, 
zapisovatel : Ing. Lucie Klimešová  - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
přísedící : zástupce Státního fondu SFŽP ČR 
hlas poradní : Mgr. Miroslava Nejdlová  
V. Ukládá 
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 
 
2) ČOV Strakonice – doplnění aeračního systému 
Usnesení č. 2877/2013 (107/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti s rozšířením aeračního 
systému ČOV Strakonice a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem 
společností FORTEX-AGS, a.s. Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk za nabídkovou cenu ve výši 
531.000,- Kč bez DPH, přičemž předmětem smlouvy je rozšíření aeračního systému v ČOV 
Strakonice, termín plnění do 31.7.2013. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
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3) PRIMA Develop s.r.o., Velké náměstí 116, Písek – žádost o výpůjčku části pozemku 
p.č. 46/2 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice 
Usnesení č. 2878/2013 (107/3) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na výpůjčku části pozemku p.č. 46/2, o výměře cca 455 m2, v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice, za účelem umístění přístupových lávek do bytového domu a za 
účelem údržby zeleně, na dobu určitou – po dobu životnosti stavby bytového domu.  
 
2. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ Strakonice, ul. Jiřího     
z Poděbrad 882          
Usnesení č. 2879/2013 (107/2) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
zápis z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy Strakonice, 
ul. Jiřího z Poděbrad 882. 
II. Jmenuje 
na základě výsledků konkurzního řízení pana Mgr. Jiřího Johanese na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad 882. 
III. Schvaluje 
platový výměr pro nově jmenovaného ředitele základní školy, který je samostatnou přílohou 
materiálu uloženou na odboru školství a cestovního ruchu. 
 
3. Povolení výjimky z OZV města č. 9/2006                              
Usnesení č. 2880/2013 (107/1) 
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006, o veřejném 
pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města 
Strakonice č. 1/2001, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 
15.  června 2013 – koncert skupiny Hamr – kemp Podskalí – pořádá Agentura Český 
bigbít, Jiří Toman, 387 11 Katovice, IČ 46684697, od 22:00 do 24:00. 
 
4. Výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb (refinancování stávajících 
úvěrů)  
Usnesení č. 2881/2013 (107/4) 
Rada města po projednání  
I. Bere na vědomí 
vyhodnocení výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek na „poskytnutí  bankovních služeb ve formě úvěru či úvěrových linek 
nebo směnečného emisního programu“ v celkovém objemu 213 000 000,- Kč na 
refinancování stávajících úvěrů, tj. kontokorentního úvěru a investičního úvěru na 
rekonstrukci ČOV a doplnění kanalizace. Nejvýhodnější nabídku podala Komerční banka, 
a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, za cenu 31 971 885,75 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města jednáním s Komerční bankou, a.s. o upřesnění textu smluv, tak, aby byly 
uzpůsobeny na podmínky města Strakonice jako zadavatele veřejné zakázky. 


