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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  19. jednání Rady města Strakonice 

konaného 22. května 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     4 členů RM 

p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: Ing. Moučka, p. Štrébl  
Mgr. Kotrchová - vedoucí odboru vnitřních věcí  
 

Omluveni:   Mgr. Hrdlička – starosta  
Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková – členové RM 
p. Stroner – tajemník 

 
Program:  
                     

            
1. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická televize“ 
                    Usnesení č. 0718/2015  
2. Majetkové záležitosti 
                     Usnesení č. 0719/2015 – 0722/2015 
 
 
 
 
19. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 9:45 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 4 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická televize“ 
Usnesení č. 0718/2015 (19/2) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
uzavřít smlouvu o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická televize“ 
v předloženém znění se společností Strakonická televize, s.r.o., se sídlem Strakonice, Mírová 831, IČ 
26076357, přičemž smlouva bude s ohledem na dobu platnosti příslušné licence k provozování 
televizního vysílání uzavřena na dobu určitou od 22.5.2015 do 16.11.2016, předmět plnění bude zcela 
respektovat podmínky rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení příslušné licence 
a celková cena bude sjednána ve výši 1.625.000,- Kč. 
Smlouva o výrobě a zajištění vysílání městského televizního programu „Strakonická televize“ bude 
uzavřena s využitím ust. § 12 odst. 3 a § 18 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v pl. zn. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy o výrobě a zajištění vysílání městského televizního 
programu „Strakonická televize“ 
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2. Majetkové záležitosti 
 
1) Vyhlášení záměru na výpůjčku nebytových prostorů  
Usnesení č. 0719/2015 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o výpůjčce  uzavřené s příspěvkovou organizací města Městským 
kulturním střediskem pod č. 2012-448, jehož předmětem bude vyjmutí nebytových prostor 
nacházejících se v 2. patře v budově kulturního domu čp. 831, která je součástí pozemku parc.č. st. 
1015/1, vše v kat. území Strakonice, z předmětu výpůjčky, konkrétně se jedná o prostory kanceláře o 
výměře 28,86 m2 a studia s technickou místností o výměře  19  m2,  dle přiloženého plánku.  
II. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na výpůjčku nebytových prostor nacházejících  se v 2. patře v budově kulturního 
domu čp. 831, která je součástí pozemku parc.č. st. 1015/1, vše v kat. území Strakonice, z předmětu 
výpůjčky, konkrétně se jedná o prostory kanceláře o výměře 28,86 m2 a studia s technickou místností 
o výměře 19  m2, dle přiloženého plánku.  
 
2) ZŠ Povážská – předžalobní výzva 
Usnesení č. 0720/2015 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí   
s úhradou částek dle doručené předžalobní výzvy zhotovitele Základní školy Povážská - členů 
sdružení Základní škola Povážská Strakonice“, tj. Porr a.s., JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
společnost, a.s., PRIMA, akciová společnost a PROTOM Strakonice, s.r.o., a to zejména s ohledem na 
probíhající výběrové řízení na vypracování právní analýzy, která má komplexně posoudit nároky 
z předmětné smlouvy o dílo.   
 
3) Výpůjčka movitého majetku  
Usnesení č. 0721/2015 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Strakonice a spol. Strakonická 
televize, s.r.o., IČ 26076357, se sídlem Mírová 831, Strakonice, jejímž předmětem bude výpůjčka 
movitého majetku uvedeného v příloze v celkové hodnotě 1.082.158,19 Kč ke dni 31.5.2015 (z toho 
DDHM předávaný v celkové pořizovací ceně 614.283,89 Kč, DDNHM v celkové pořizovací ceně 
90.966,45 Kč, DNHM a DHM po provedení účetních odpisů k 31.5.2015 v zůstatkové ceně 
130.907,85 Kč, DNHM a DHM v reprodukční pořizovací ceně 246.000,- Kč). Společně s  
automobilem je předávána zásoba benzínu  22 litrů v celkové hodnotě 657,80 Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy.  
 
4) Zadávací řízení na právní služby – právní analýzu 
Usnesení č. 0722/2015 (19/1) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s vyhodnocením výběrového řízení  na  právní služby „Město Strakonice – vypracování právní 
analýzy“ provedeného komisí  pro otevírání a  hodnocení nabídek.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 294 13 680, 
Týn 639/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, za cenu 245.000,-Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 
služeb včetně DPH 296.450,- Kč. 
Na 2. místě se umístila nabídka uchazeče MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ 28305043,   
Jakubská 121/1, Brno, PSČ 602 00, s nabídkovou cenou 285.000,- Kč bez DPH, tj. celkem včetně 
DPH: 344.850,-Kč. 
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II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s CHSH Kališ Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČ 294 13 680, Týn 639/1, 110 
00 Praha, jejímž předmětem bude vypracování právní analýzy za účelem posouzení problematiky 
odstraňování vad na stavbě Základní školy Povážská Strakonice a souvisejících odpovědnostních 
vztahů a doporučení nejvhodnějšího postupu města v dané záležitosti a  doporučení nejvhodnějšího 
postupu při uplatňování a vymáhání smluvní pokuty ze smluvního vztahu ze smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby „Stavební úpravy Strakonice – Velké náměstí čp. 1. čp. 2, čp. 270“ společností 
PROTOM Strakonice s.r.o. IČ 438 412 52 , Písecká 290, 386 01 Strakonice. Cena díla činí 245.000,-
Kč bez DPH, tj za celkovou cenu služeb včetně DPH 296.450,- Kč. Právní analýza bude předložena 
nejpozději do 10.6.2015 a součástí plnění bude i osobní prezentace dalšího postupu advokátní 
kanceláří před radou či zastupitelstvem města.  
III. Pov ěřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. Milan Jungvirt                      pí Helena Brejchová   
    místostarosta                 místostarostka    


