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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  38. jednání Rady města Strakonice 

konaného 16. prosince 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  
p. Stroner – tajemník 
 

Program:  
 
 
            

1. Majetkové záležitosti 
            Usnesení č. 1501/2015 – č. 1507/2015    

2. Odbor rozvoje 
• Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z nadace ČEZ na projekt „Workout ve 

Strakonicích – získej energii na hřišti“ 
           Usnesení č. 1508/2015     

 3. MěKS 
• „Dodání a montáž elevačního hlediště včetně mobiliáře, úpravy prostoru pro skladování 

stávajícího mobiliáře KD“  
           Usnesení č. 1509/2015     

4. ŽP 
• Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „Zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jihozápad, v rámci správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Strakonice, s platností od 1.1.2017 – 31.12.2026“ 

           Usnesení č. 1510/2015 
• Smlouva sdružení prostředků     

           Usnesení č. 1511/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. jednání Rady města Strakonice zahájil místostarosta p. Milan Jungvirt v 19:10 hodin v malé 
zasedací místnosti MěÚ po skončení jednání ZM. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval 
usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
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1. Majetkové záležitosti 
 
1) Výběrové řízení na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 
2016 
Usnesení č. 1501/2015 (38/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro 
rok 2016“. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 
Volenice, IČ: 60652098, za cenu  „Těžba bez sortimentace – výroba dlouhého dříví“: 173.700,- Kč 
bez DPH, tj. 210.177,- Kč s DPH, a dále „Těžba s kompletní sortimentací“: 36.120,- Kč bez DPH, tj. 
43.705,20 Kč s DPH.  
II.Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly 145, 387 16 Volenice, IČ: 60652098, 
na provádění těžby a přibližování dřeva v lesích města Strakonice pro rok 2016, za cenu „Těžba bez 
sortimentace – výroba dlouhého dříví“: 173.700,- Kč bez DPH, tj. 210.177,- Kč s DPH, a dále „Těžba 
s kompletní sortimentací“: 36.120,- Kč bez DPH, tj. 43.705,20 Kč s DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
2) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2016 
Usnesení č. 1502/2015 (38/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek pro výběr dodavatele na „Provádění pěstních prací v lesích města Strakonice pro rok 2016“.  
Nejvýhodnější nabídka byla podána touto firmou: Milan Hradecký, Novosedly, 387 16 Volenice, IČ: 
60652098, za cenu činnosti provádění pěstebních prací: 379.422,50 Kč bez DPH, tj.  455.146,- Kč vč. 
DPH. 
II.Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem: Milan Hradecký, Novosedly, 387 16 Volenice, IČ: 60652098, na 
provádění pěstebních činností pro rok 2016, za cenu činnosti provádění pěstebních prací: 379.422,50 
Kč bez DPH, tj.  455.146,- Kč vč. DPH. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
3) Příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb Strakonice, se sídlem Jezerní ul. čp. 
1281, 386 01 Strakonice, IČ 70828334 – dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku 
města Strakonice č. 2012-445 
Usnesení č. 1503/2015 (38/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2012-445, mezi městem Strakonice a 
příspěvkovou organizací Městský ústav sociálních služeb, se sídlem Jezerní ul. čp. 1281, 386 01 
Strakonice, IČ 70828334, kde  dojde k úpravě předmětu výpůjčky, způsobu využití těchto nemovitostí: 
Budova čp. 613: 
budova čp. 613 na pozemku p.č. st. 781 – 1. NP  noclehárna pro lidi bez domova  
                    2. NP azylový dům 
                                                                    3. NP azylový dům 
- pozemek p.č. st. 781 – výměra 945 m2 
- výše uvedené pozemky  včetně příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, lavičky, …), vše v k.ú. 
Strakonice, obec Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2012-445.  
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4) Dodatek č.1 v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 
v ulici Stavbařů ve Strakonicích – I. etapa (výměna oken a izolačních meziokenních vložek)“ 
Usnesení č. 1504/2015 (38/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 305, 
664 34 Kuřim, v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 
v ulici Stavbařů ve Strakonicích – I. etapa (výměna oken a izolačních meziokenních vložek)“. 
Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH dle platných daňových předpisů v článku IV. Cena za 
dílo, odstavec 4.1. z 21% na 15%, DPH tedy nově činí 477.607,28 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětného dodatku.  
 
5) Okresní soud Strakonice, se sídlem Smetanova ul. 455, 386 01 Strakonice, IČ: 00024686 
- žádost o projednání územního a stavebního řízení formou veřejnoprávní smlouvy 
Usnesení č. 1505/2015 (38/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Strakonice a Okresním soudem ve Strakonicích, se 
sídlem Smetanova ul. 455, 386 01 Strakonice, IČ: 00024686, jejímž předmětem je umístění a 
provedení stavby „Bezbariérový vstup do budovy okresního soudu“ v čp. 455 na pozemku p.č. st. 
588/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice, ul. Smetanova, 386 01 Strakonice. 
II. Pověřuje  
vedoucí majetkového odboru podpisem souhlasu s předmětnou veřejnoprávní smlouvou.  
 
6) ŘSD ČR - Smlouva o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby: „I/22 
Strakonice“ 
Usnesení č. 1506/2015 (38/1)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením „Smlouvy o spolupráci za účelem realizace veřejně prospěšné stavby“ mezi městem 
Strakonice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 
65993390, zastoupené Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem ŘSD ČR, přičemž cílem smlouvy je 
vzájemná podpora, koordinace a součinnost při realizaci stavby: I/22 Strakonice“, a to až do jejího 
uvedení do provozu a následné kolaudace. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
 
1) Uzavření pojistných smluv na pojištění vozidel MÚSS Strakonice 
Usnesení č. 1507/2015 (38/1a)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
a) s uzavřením pojistné smlouvy č. 6311379588 se společností  Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na pojištění vozidla PEUGEOT EXPERT, reg.zn. 
4C9 4094, ve výši pojistného 4 292,-Kč/rok, od 15.12.2015. 
b) s uzavřením pojistné smlouvy č. 6311379545 se společností  Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na pojištění vozidla PEUGEOT 307, v reg.zn. 4C4 
0282, ve výši pojistného 2 753,-Kč/rok, od 15.12.2015.  
c) s uzavřením pojistné smlouvy č.6311379414 se společností  Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna 
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 na pojištění vozidla PEUGEOT PARTNER, reg.zn. 
3C8 5203, ve výši pojistného 2 589,-Kč/rok, od 15.12.2015. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětných smluv. 
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III. Souhlasí 
s podáním výpovědí k výše uvedeným smlouvám k 24.12.2015 s 8-denní výpovědní lhůtou. Platba za 
pojistné období od 15.12.2015 do 31.12.2015 bude uhrazena na základě faktury obdržené od 
pojišťovny po ukončení těchto pojistných smluv. 
IV. Pověřuje 
starostu města podpisem výpovědí k výše uvedeným smlouvám.  
 
2. Odbor rozvoje 

• Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z nadace ČEZ na projekt „Workout ve 
Strakonicích – získej energii na hřišti“ 

Usnesení č. 1508/2015 (38/2)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 45_15 z Nadace ČEZ na projekt 
„Workout ve Strakonicích – získej energii na hřišti“, mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 
21 Strakonice a Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4. Příspěvek se poskytuje ve výši 
496.867 Kč. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 

 
3. MěKS 

• „Dodání a montáž elevačního hlediště včetně mobiliáře, úpravy prostoru pro skladování 
stávajícího mobiliáře KD“  

Usnesení č. 1509/2015 (38/3)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky: 
„Dodání a montáž elevačního hlediště včetně mobiliáře, úpravy prostoru pro skladování stávajícího 
mobiliáře KD“. Nejvýhodnější nabídka byla podána společností GRADIOR , spol. s r.o., Křižíkova 
68, 612 00 Brno za cenu 1,972.700,00 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu předmětu zakázky včetně 
DPH 2,386.967,00 Kč, termín plnění do 05.01.2016 
II. Souhlasí  
s uzavřením smlouvy se společností GRADIOR , spol. s r.o.,  se sídlem Křižíkova 68, 61200 Brno, 
IČO 43389406 na „Dodání a montáž elevačního hlediště včetně mobiliáře, úpravy prostoru pro 
skladování stávajícího mobiliáře KD“ za cenu 1,972.700,00 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně 
DPH 2,386.967,00 Kč. 
III. Pov ěřuje 
ředitele MěKS  Strakonice podpisem předmětné smlouvy. 
 
4. ŽP 

• Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele díla „Zpracování lesních 
hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jihozápad, v rámci správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice, s platností od 1.1.2017 – 31.12.2026“ 

Usnesení č. 1510/2015 (38/4)  
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
sdělení uchazeče v souvislosti s odmítnutím uzavření smlouvy o dílo 
II. Ruší 
usnesení RM č. 1122/2015, ze dne 12. srpna 2015, kterým bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování lesních hospodářských osnov s firmou LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 
1328, 250 02 Stará Boleslav 
III. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov mezi Městem Strakonice a 
firmou LesInfo CZ, a.s., Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice, IČ 25161 (která se umístila ve 
výběrovém řízení na druhém místě) 
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IV. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
V. Souhlasí 
s uzavřením dodatku k dohodě o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských 
osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jihozápad mezi městem Strakonice a ČR - Ústavem pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČ: 00020681, se sídlem: Nábřežní 1326, 250 01 
Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice, přičemž podklady budou vyhotoveny bezplatně v 
termínu nejpozději do 29.2.2015 a pověřuje starostu města podpisem této dohody 
 

• Smlouva sdružení prostředků     
Usnesení č. 1511/2015 (38/5)  
Rada města po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o sdružení prostředků mezi městem Strakonice jako poskytovatelem a obcí 
Radošovice jako žadatelem, jejímž předmětem je zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro obec Radošovice jednotkou SDH obce 
Strakonice, JPO III/2, číslo jednotky 316100, tj. zabezpečení hašení požárů a záchranných prací při 
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v uvedeném území a zajištění akceschopnosti 
JPO k zásahům mimo svůj územní obvod a dále sdružení prostředků na činnost jednotky SDH obce 
Strakonice dle odst. 3 § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné Smlouvy o sdružení prostředků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Břetislav Hrdlička         p. Milan Jungvirt    
            starosta             místostarosta    


