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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  34. jednání Rady města Strakonice 
konaného 21. října 2015 v malé zasedací místnosti 

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

Mgr. Hrdlička – starosta 
p. Jungvirt – místostarosta 
pí Brejchová – místostarostka 
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, Ing. Moučka 
 

Omluveni:   p. Stroner – tajemník 
 

Program:  
 

1. Majetkové záležitosti 
                                               Usnesení č. 1312/2015 – č. 1313/2015 

 
 
 
 
34. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 19:30 hodin v kanceláři 
starosty. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno 

1. Majetkové záležitosti 
Projednávání výše uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Narovcová 
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Revitalizace sídliště Mír, 
Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ 
Usnesení č. 1312/2015 (34/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS a.s., Národní 10, 
113 19 Praha 1, v souvislosti se stavbou: „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – 
náměstíčko, parkoviště u pivovaru“. Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla o 
767.507,40 Kč bez DPH. Konečná cena díla činí 12.574.196,04 Kč bez DPH, tzn. 
15.214.777,20 Kč vč. DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno 

2) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou: „Hajská – Ha – V5 
hydrogeologický vrt“ 
Usnesení č. 1313/2015 (34/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností Stavební geologie – geoprůzkum 
České Budějovice, spol. s.r.o. v souvislosti s realizací stavby: „Hajská – Ha – V5 
hydrogeologický vrt“. Předmětem tohoto dodatku  je navýšení ceny díla o 20.687,5 Kč bez 
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DPH, a to z důvodu nutnosti prohloubení vrtu o 2,5 m z důvodu podložních hornin. Konečná 
cena díla činí 521.737,5 Kč bez DPH, tzn. 631.302,38 Kč včetně DPH. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
HLASOVÁNO: pro 7 -  schváleno 

 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.       p. Milan Jungvirt v.r.   
            starosta             místostarosta    


