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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  43. jednání Rady města Strakonice 

konaného 22. února 2016 v malé zasedací místnosti 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni:    5 členů RM 
Mgr. Hrdlička – starosta  
RM: p. Štrébl, Ing. Oberfalcer, pí Vlasáková, Ing. Moučka  
p. Stroner – tajemník 
 

Omluveni:  p. Jungvirt – místostarosta 
 
Program:  
 
1. Majetkové záležitosti 

            Usnesení č. 1743/2016 
 
43. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. B. Hrdlička v 15:00 hodin v malé zasedací 
místnosti MěÚ. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM 
projednala a odsouhlasila předložený návrh programu jednání. 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
1) Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – technologie bazénu – písková filtrace 
Usnesení č. 1743/2016 (43/1) 
Rada města po projednání 
I. Bere na vědomí 
námitku proti úkonům zadavatele uchazeče společnosti VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 
Žďár nad Sázavou – rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky: 
„Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“ 
II. Vyhovuje 
podané námitce proti úkonům zadavatelele - rozhodnutí o vyloučení uchazeče společnosti 
VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou, ze zadávacího řízení v rámci 
veřejné zakázky „Rekonstrukce zázemí plaveckého stadionu – technologie bazénu – písková filtrace“ 
III. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. člen  Mgr. Břetislav Hrdlička 
2. člen Ing. Miloš Haiser 
3. člen Ing. Lukáš Srb 
4. člen Ing. Jan Blahout 
5. člen Ing. Pavel Mareš ředitel STARZ 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. náhradník p. Milan Jungvirt 
2. náhradník Ing. Jana Narovcová 
3. náhradník Ing. Oldřich Švehla 
4. náhradník p. Bezpalec 
5. náhradník Ing. Karel Dvořák – vedoucí plaveckého stadionu 

Dále bude jako pozorovatel přizván administrátor VŘ (zástupce spol. Veřejné zakázky, s.r.o.). 
HLASOVÁNO: pro 5 -  schváleno 

 
Mgr. Břetislav Hrdlička         Ing. Rudolf Oberfalcer   
            starosta        radní    
 


