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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  148. jednání Rady města Strakonice 

konaného 11. června 2014 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     7 členů RM 
Mgr. Ing. Vondrys – starosta  
Ing. Pavel – místostarosta  
PhDr. Říhová – místostarostka 
RM: Ing. Joza, Mgr. Samec, Mgr. Cháberová, Mgr. Pavelka 
Ing. Tůma – tajemník 
Miroslava Havrdová – zapisovatelka 

 
Omluveni:  Mgr. Malotová - PR 
Program:  
 
1. Majetkové záležitosti 
   Usnesení č. 4012/2014 – 4013/2014 
2. STRAKOBAND Strakonice – finanční příspěvek 

       Usnesení č. 4014/2014 
 
148. jednání Rady města Strakonice zahájil pan 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. 

 
1. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
 
1) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem odběratele na odkup dřevní hmoty 
z lesů města Strakonice v období červen 2014 
Usnesení č. 4012/2014 (148/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s vyhodnocením poptávkového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek pro výběr odběratele dřevní hmoty z lesů města Strakonice. 
Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou Městské lesy Volary s.r.o., Nová Kolonie 608, 
384 51 Volary, IČ: 25185080, za cenu 672.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně 
DPH 813.120,- Kč, termín plnění v průběhu měsíce června roku 2014. 
Konečná hodnota odebrané dřevní hmoty s může lišit dle skutečně odebraného množství a 
zatřídění dřeva do jakostních tříd při přejímce.  
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s firmou firmou Městské lesy Volary s.r.o., Nová Kolonie 608, 384 51 
Volary, IČ: 25185080, za cenu 672.000,- Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 
813.120,- Kč. 
 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
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2) Vyvolávací cena na ČMKBK pro nákup elektrické energie  
Usnesení č. 4013/2014 (148/1)  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s maximální vyvolávací cenou na ČMKBK v obou napěťových hladinách pro odběrná místa 
města Strakonice včetně organizací zřizovaných městem Technické služby Strakonice s.r.o. a 
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ve výši 1050 Kč/MWh a se stanovením stálého 
měsíčního poplatku za každá odběrné místo ve výši 0 ,- Kč. 
II. Souhlasí 
se stanovením koeficientu pro přepočet ceny elektřiny pro veřejné osvětlení ve výši 0,802 
z vysoutěžené ceny pro hladinu nízkého napětí. 
III. Pov ěřuje 
majetkový odbor k zajištění veškerých úkonů souvisejících s uskutečněním nákupu el. energie 
na ČMKBK. 
HLASOVÁNO: pro 7 - schváleno 
 
2. STRAKOBAND Strakonice – finanční příspěvek 
Usnesení č. 4014/2014  
Rada města po projednání  
I. Souhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.500,-Kč občanskému sdružení STRAKOBAND 
Strakonice na romskou víceúčelovou akci 21.6.2014. Finanční příspěvek bude použit na 
nákup cen pro děti a na pronájem sálu v DDM Strakonice. Bude hrazeno z organizace  kultura 
– příspěvky. 

 
 
 
 
 
 
 

                                        
Mgr. Ing. Pavel Vondrys            Ing. Pavel Pavel  
             starosta                místostarosta   


