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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  23. jednání Rady města Strakonice 

konaného 17. června 2015 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:     6 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta  
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová - místostarostka  
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková 
p. Stroner – tajemník 

Omluven:  Ing. Moučka 
Program:  
    
1. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  
§ 21 odst. 1) písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů na akci: Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro 
zkvalitnění výuky část A. a E.“       

                         Usnesení č. 0895/2015  
2. Majetkové záležitosti        
   Usnesení č. 0896/2015 – č. 0898/2015 
 
23. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 19:20 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
 
 
 
1. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  
§ 21 odst. 1) písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů na akci: Nejlepší škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky 
část A. a E.“       
Usnesení č. 0895/2015 (23/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením zadávacího řízení provedeného hodnotící komisí pro veřejnou zakázku „Nejlepší 
škola ZŠ Dukelská – vybavení a modernizace pro zkvalitn ění výuky část A. a E.“ 
 
• část A: Dodávka vybavení speciálních tříd pro výuku zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu 
Pořadí nabídek: 

I. místo: Nabídka č. A-1 
Obchodní firma nebo název: C SYSTÉM CZ, a.s. 
Sídlo: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno - Židenice 
Právní forma: akciová společnost 
27675645 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 1.785.046,00 Kč 

 

• část E: Dodávka vybavení školních dílen – nářadí  
Pořadí nabídek: 

I. místo: Nabídka č. E-1 
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Obchodní firma nebo název: Jiří Milisterfer - AGROM 
sídlo: Volyňská  97, 386 01 Strakonice 
Právní forma: OSVČ  
IČO: 16821076 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 78.979,00 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy s vybraným uchazečem (uchazeči) na jednotlivé části veřejné zakázky. 
III. Pov ěřuje 
provedením všech potřebných úkonů v zadávacím řízení ředitele Základní školy Strakonice, Dukelská 
166, včetně podpisu kupních smluv 
 
2. Majetkové záležitosti        
 
1) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030024529/001 
v souvislosti s projektovou přípravou a realizací stavby: „Strakonice , p. 759/1 - kVN“  
Žadatel: E.ON Distribuce a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
V zastoupení: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175,  386 01 Strakonice 
Usnesení č. 0896/2015 (23/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení energetického 
zařízení do pozemků v majetku města Strakonice p.č. KN 1286/23, p.č. KN 1286/6, p.č. KN 1286/19 a 
p.č. KN 759/1 vše v k.ú. Strakonice  v souvislosti se  stavbou: „Strakonice , p. 759/1 - kVN“ , dle 
sazebníku.  
Souhlas je podmíněn tím, že uložení kabelu v místech budoucí komunikace a budoucího sjezdu do 
areálu firmy DENIOS s.r.o. bude provedeno do chrániček. 
II. Pověřuje 
starostu  města podpisem předmětné smlouvy. 
 
2) Záměr na pronájem  objektu bývalé OVS, Komenského 146,  Strakonice 
Usnesení č. 0897/2015 (23/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem objektu bývalé Okresní vojenské správy  Strakonice, č.p. 146 v ul. 
Komenského ve Strakonicích, na p.č. st. 167/1 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice.  
 
3) Ing. Záhorský, kapela Nektarka, Dřešín, 387 19 Čestice, IČ 47257954 
- žádost o výpůjčku části budovy čp. 146 na p.č. st. 167/1, vše v k.ú. Nové Strakonice, obec 
Strakonice 
Usnesení č. 0898/2015 (23/3) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
uzavřením Smlouvy o výpůjčce, mezi městem Strakonice a panem Ing. Jiřím Záhorským, kapela 
Nektarka, bytem Dřešín, 387 19 Čestice, IČ 47257954, na část budovy čp. 146 na p.č. st. 167/1, vše 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice (bývalá OVS), za účelem umístění zkušebny, prostor pro 
uskladnění hudebních nástrojů a notový archiv pro kapelu Nektarka. 
Výpůjčka předmětných prostor bude řešena tzv. krátkodobou smlouvou o výpůjčce tj. na dobu určitou 
– 29 dnů. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy.  
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička               p. Milan Jungvirt   
           starosta                       místostarosta   


