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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  32. jednání Rady města Strakonice 

konaného 23. září 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 
Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 

 
Omluveni:  Ing. Moučka – člen RM 

p. Stroner – tajemník 
Program:  
    
    
1. Majetkové záležitosti 
                 Usnesení č. 1191/2015 – č. 1198/2015 
2. Odbor rozvoje 

• Projekt „Strakonické vítání sezóny – zahájení turistické sezóny sportovně, kulturně, 
hravě   

                                Usnesení č. 1199/2015 
3. Zástupce města Strakonice v Nadaci Jihočeské cyklostezky 

           Usnesení č. 1200/2015 
4. Pověření starosty města Strakonice k jednání s Řádem Maltézských rytířů 

           Usnesení č. 1201/2015 
 
 
32. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta Milan Jungvirt v 16:05 hodin v kanceláři 
starosty.S ohledem na přítomnost 6 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala 
a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
 
 
1. Majetkové záležitosti 
 
1) Prodej dřevní hmoty společnosti Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby, se sídlem J. 
Malého 2274, 397 01 Písek, v období září až říjen 2015 
Usnesení č. 1191/2015 (32/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením objemu prodávané dřevní hmoty společnosti Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické 
služby, se sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 48218031, až na cca 500m3, a to za ceny schválené 
Radou města Strakonice dne 02.09.2015, pod číslem usnesení 1134/2015.  
II. Souhlasí  
se změnou termínu odběru dřevní hmoty společnosti Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby, se 
sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 48218031, a to na období září – listopad 2015.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2015-351, uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby, se sídlem J. Malého 2274, 397 01 Písek, IČ 
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48218031, týkající se změny čl. I Předmět plnění a cenové ujednání: Dřevina bude dodána v množství 
cca 500 m3 a dále změny čl. II. Termín dodání: Dřevina bude dodána v  období září - listopad 2015.  
IV. Pověřuje  
starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2015-351.  
 
2) Prodej klestu společnosti STANEST s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, 
v období červenec až říjen 2015 
Usnesení č. 1192/2015 (32/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s navýšením objemu prodávaného klestu společnosti STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 
6 – Veleslavín 162 00, IČ: 28087721, o cca 800 m3, a to za ceny schválené Radou města Strakonice 
dne 09.09.2015, pod číslem usnesení 1135/2015.  
II. Souhlasí  
se změnou termínu odběru klestu společností STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – 
Veleslavín 162 00, IČ: 28087721,a to na období červenec – listopad 2015.  
III. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2015-383, uzavřené mezi městem Strakonice a 
společností  STANEST s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6 – Veleslavín 162 00, IČ: 28087721 
týkající se změny čl. I Předmět plnění a cenové ujednání: Klest bude dodán v dalším množství cca 800 
m3 a dále změny čl. II. Termín dodání: Dřevina bude dodána v  období červenec - listopad 2015.  
IV. Pověřuje  
starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2015-383.  
 
3) Záměr na pronájem ploch pro umístění prodejních nápojových automatů v budovách města 
Strakonice   
Usnesení č. 1193/2015 (32/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na pronájem ploch pro umístění prodejních nápojových automatů v budovách 
v majetku města Strakonice, konkrétně se jedná o budovy a areály STARZ Strakonice: 
- 2 plochy pro nápojový automat v areálu Plaveckého stadionu, Na Křemelce 305, Strakonice, p.č.st. 
2177  
- 2 plochy pro nápojový automat v areálu Zimního stadionu, Na Křemelce 512, Strakonice, p.č. st. 635  
- 2 plochy pro nápojový automat v areálu Sportovní haly, Máchova 108, Strakonice, p.č. st. 3352  
- 2 plochy pro nápojový automat v areálu Sportovní haly, Máchova 1113, Strakonice, p.č. st. 1903  
- 2 plochy pro nápojový automat v letním areálu Plaveckého stadionu Strakonice, p.č. 1224/1,  
to vše v k.ú. Strakonice.  
(v každém areálu budou osazeny 2 ks automatů – 1 ks – studené nápoje + snack, 1 ks – teplé nápoje). 
 
4) Otevřené podlimitní řízení v souvislosti s dodavatelem stavby: „Revitalizace Rennerových 
sadů ve Strakonicích – II. Etapa – dětské hřiště“ 
Usnesení č. 1194/2015 (32/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením otevřeného podlimitního řízení provedeného komisí pro otevírání nabídek, posouzení 
a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby: „Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích – 
II. Etapa – dětské hřiště“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností PROLEMAX, s.r.o., 
Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, za celkovou cenu díla 2.980.819,62 Kč bez DPH, tzn. 3.606.791,8 Kč 
včetně DPH. Termín plnění je do 30.11.2015. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo obsažené v nabídce  uchazeče PROLEMAX, s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 
Plzeň, na dodávku díla: „Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích – II. Etapa – dětské hřiště“ 
za celkovou cenu díla 2.980.819,62 Kč bez DPH, tzn. 3.606.791,8 Kč včetně DPH. Termín plnění je 
do 30.11.2015. 
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III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo. 
 
5) Vyhodnocení nabídek v souvislosti s výběrem dodavatele stavebních prací na akci: 
„Komunikace Přední Ptákovice“ 
Usnesení č. 1195/2015 (32/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení (dle výzvy podané dne 11.9.2015) provedeného komisí pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: 
„Komunikace Přední Ptákovice“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností PRIMA, akciová 
společnost, Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice, IČ: 47239743, za celkovou cenu díla 363.304,02 Kč 
bez DPH, termín zahájení realizace smluveného předmětu díla: 12.10.2015, termín ukončení realizace 
a předání smluveného předmětu díla do 30.10.2015. 
Pořadí firem            cena bez DPH      cena včetně DPH 
1. PRIMA, akciová společnost, 

Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice,  
IČ: 47239743 

 
363.304,02  Kč 

 
439.597,86 Kč 

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 
48035599 436.658,38 Kč 528.356,64 Kč 

3. VKS stavební s.r.o.,  
Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice,  
IČ: 26101262 440.163,00  Kč 532.597,00 Kč 

4. ZNAKON, a.s., 
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice,  
IČ: 26018055 462.949,03 Kč 560.168,33 Kč 

II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I., 386 47 Strakonice, 
IČ: 47239743 na dodavatele stavebních prací na akci: „Komunikace Přední Ptákovice“ za cenu 
363.304,02 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 439.597,86 Kč, termín ukončení realizace a 
předání smluveného předmětu díla do 30.10.2015.  
III. Pov ěřuje 
starostu města k podpisu předmětné smlouvy . 
 
6) Žádost p. Gabriely Ranglové, Strakonice 
Usnesení č. 1196/2015 (32/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s ukončením nájemní smlouvy č. 2010-321 uzavřené dne 1.10.2010 mezi  městem Strakonice a paní 
Gabrielou Ranglovou, Strakonice, a sice dohodou ke dni 30.9.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné dohody. 
III. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem garážového stání č. 16 v objektu č.p. 1392 v ul. Lekninové ve 
Strakonicích. 
 
1) Plakátovací plochy ve Strakonicích 
Usnesení č. 1197/2015 (32/1a)  
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s revokací usnesení číslo 0518/2015, 519/2015, 520/2015, 521/2015, 522/2015 a 523/2015 ze dne 1. 
dubna 2015, týkající se výpovědi z nájemních smluv uzavřených mezi společností Rengl, s.r.o. 
Liberec a městem Strakonice.  
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2) Záměr na propachtování hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo  50/1 v budově č.p. 
50, Zámek ve Strakonicích 
Usnesení č. 1198/2015 (32/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí   
s vyhlášením záměru na propachtování  hradního sklípku,  tj. nebytové jednotky číslo  50/1 v budově 
č.p. 50, Zámek ve Strakonicích, postavené na st.p.č. 1/4  v  k.ú  Nové Strakonice,  obec a okres 
Strakonice, včetně movitého majetku nacházejícího se v uvedených prostorech (vybavení restaurace a 
kuchyně).  Nebytová jednotka se skládá z následujících prostorů: 
- restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC,  to vše v 1. 
nadzemním podlaží  o celkové výměře 164,19 m2.  
- salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC,  to vše v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 
144,41 m2. 
 
2. Odbor rozvoje 

• Projekt „Strakonické vítání sezóny – zahájení turistické sezóny sportovně, kulturn ě, 
hravě   

Usnesení č. 1199/2015 (32/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o přidělení grantu z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky na 
podporu pořádání cykloturistických akcí na projekt „Strakonické vítání sezóny – zahájení turistické 
sezóny sportovně, kulturně, hravě“. 
II. Souhlasí 
v případě získání grantu z výše uvedeného programu s vyčleněním finančních prostředků v potřebné 
výši z rozpočtu města Strakonice na rok 2016 na spolufinancování realizace projektu „Strakonické 
vítání sezóny – zahájení turistické sezóny sportovně, kulturně, hravě“ 
 
3. Zástupce města Strakonice v Nadaci Jihočeské cyklostezky 
Usnesení č. 1200/2015  
Rada města po projednání 
I. Nominuje 
p. Josefa Štrébla (člena RM) za město Strakonice do správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky. 
II. Povoluje 
p. Josefu Štréblovi tuzemské pracovní cesty vykonávané v souvislosti s jeho členstvím ve správní radě 
Nadace Jihočeské cyklostezky v souladu se Zásadami pro poskytování cestovních náhrad členům ZM 
Strakonice.  
 
4. Pověření starosty města Strakonice k jednání s Suverénním řádem maltézských rytířů - 
České velkopřevorství 
Usnesení č. 1201/2015  
Rada města po projednání 
I. Pověřuje 
starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku k jednání s Suverénním řádem maltézských rytířů - 
České velkopřevorství. 
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 Mgr. Břetislav Hrdlička         p. Milan Jungvirt    
            starosta             místostarosta    


