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Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů 

Z á p i s 

ze 123. schůze Rady města Strakonice 

konané 3. dubna 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni:      5 členů RM 

           Mgr. Hrdlička – starosta  

           p. Štrébl – místostarosta  

  Ing. Oberfalcer – neuvolněný místostarosta  

           RM:  p. Zach DiS., p. Christelbauer  

           Mgr. Kotrchová – vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

Omluveni:    Ing. Moučka, pí Vlasáková       
 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

                                                                          Usnesení č. 6064/2019 – č. 6080/2019  

2. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Ceník výkonů Technických služeb Strakonice s.r.o. – 2019 

                                                                                                  Usnesení č. 6081/2019  

3. Finanční odbor 

 Šmidingerova knihovna – přijetí daru 

                                                                                                  Usnesení č. 6082/2019  

4. Starosta 

 TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl házené – žádost o bezplatné poskytnutí prostor MěDK 

v době konání Házenkářského plesu dne 7.12.2019 

                                                                                                  Usnesení č. 6083/2019  

 Odstranění stavby „rodinného domu“ 

                                                                                                  Usnesení č. 6084/2019  

5. Odbor školství a CR 

 Odvolání stávajících a jmenování nových členů Komise školství  

                                                                                                  Usnesení č. 6085/2019  

 Užití znaku města Strakonice – (Do práce na kole 2019)  

                                                                                                  Usnesení č. 6086/2019  

 Užití znaku města Strakonice – (Spartan Training Group Strakonice)  

                                                                                                  Usnesení č. 6087/2019  

6. ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce: 

„MODERNIZACE UČEBNY FYZIKY A CHEMIE“reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009004 

                                                                                                  Usnesení č. 6088/2019  

7. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

 Projekt Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  „Šablony II“ – 

souhlas s podáním žádosti o dotaci 

                                                                                                  Usnesení č. 6089/2019  

8. Útvar interního auditu 

 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby na 

území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. Strakonice za 

rok 2018 
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                                                                                                  Usnesení č. 6090/2019  

9. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Zápis č.2/2019 ze zasedání dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. ze dne 21.3.2019. 

Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice, 386 

01, IČ: 25156888 

                                                                                                  Usnesení č. 6091/2019  

10. Různé 

                                                                                                  (Bez č. usnesení) 

 

 

123. schůzi Rady města Strakonice zahájil p. starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:00 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 5 členů RM konstatoval 

usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený návrh programu 

jednání. 

 

1. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Šamanková. 

1) kontrola užívání bytu 

Usnesení č. 6064/2019 (123/1) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

informaci o provedené kontrole užívání bytu č. A15. 

 

2) Vyhlášení záměru na prodej budov a pozemků - „areál Bažantnice“ v k.ú.  Nové 

Strakonice 

Usnesení č. 6065/2019 (123/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na prodej níže uvedených budov a pozemků v areálu Bažantnice  v k.ú. 

Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice:  

- OBJEKT č. 1 – čistička odpadních vod na pozemku parc.č. st. 1100 o výměře 31,5 m2 

- OBJEKT č. 3 - budova č.p. 141 na pozemku p.č. st. 34/1, jedná se o vilu, která byla využívána 

k bydlení a k ubytovacím účelům (suterén 216 m2, přízemí 176 m2, podkroví  145 m2)  o celkové 

výměře prostorů 537 m2 

- OBJEKT č. 4 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2 s příslušenstvím  

Objekt č. 4 tvoří: 

- skladovací a ubytovací prostory: přízemí 712,9 m2 + 143,96 m2, I. patro 81,18 m2, II. patro 

81,18 m2  
- domek pro správce - prostory pro bydlení a ubytování (suterén 15 m2, přízemí 61,21 m2, 

podkroví 55,3 m2) o celkové výměře prostorů 131,51 m2 

- OBJEKT č.  5 - budova č.p. 372 na pozemku parc.č. st. 34/2. 

Objekt č. 5 tvoří: 

- dílny a skladovací prostory o celkové výměře NP 1270 m2. 

Součástí „areálu Bažantnice"  jsou následující pozemky, které budou předmětem prodeje: 

parc.č. st. 34/1 o výměře 601 m2  

parc.č. st. 34/2 o výměře 5813 m2  

parc.č. st. 34/9 o výměře 108 m2  

parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2 
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parc.č. 401/1 – část pozemku o výměře cca 3257 m2 

parc.č. 401/2 o výměře 1090 m2  

parc.č. 401/3 – část pozemku o výměře cca 2000 m2  

parc.č. 401/5 o výměře 28 m2  

parc.č. 402/1 – část pozemku o výměře 3074 m2  

parc.č. 402/2 o výměře 1126 m2  

parc.č. 402/3 o výměře 395 m2  

parc.č. 746 o výměře 355 m2, to vše v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice. 

Prodej objektů a pozemků je možné realizovat i po částech. 
 

3) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v  majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 1240/1  v  k.ú. Dražejov u Strakonic. 

Usnesení č. 6066/2019 (123/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti se zřízením nové kanalizační a vodovodní přípojky pro novostavbu rodinného 

domu na pozemku p.č. 1240/12 v k.ú. Dražejov u Strakonic s uložením této přípojky 

do  pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1240/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

4) Jihočeský kraj, IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 

– darování pozemků  z důvodu  majetkového vyrovnání po kolaudaci stavby „Most 

Lidická a kanalizační sběrač 1. máje, Strakonice“ 

Usnesení č. 6067/2019 (123/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí, 

v  rámci  majetkového  vyrovnání  po kolaudaci stavby  „Most  Lidická  a  kanalizační  sběrač 

1. máje, Strakonice“, s vyhlášením záměru na darování částí pozemků v majetku města 

Strakonice , oddělených geometrickým plánem č. 3754 - 29/2018, a to: 

- p.č. 1288/52 o výměře 6 m2 , odděleného z pozemku p.č. 1288/30   

- p.č. 1288/54 o výměře 8 m2, odděleného z pozemku p.č. 1288/30 

- dílu  „d“ o výměře 0,49 m2, odděleného z pozemku p.č. 787/1  

- dílu  „c“ o výměře 34 m2 , odděleného z pozemku p.č. 787/3  

- dílu  „b“ o výměře 27 m2 , odděleného z pozemku p.č. 789/4  

- dílu  „a“ o výměře 42 m2, odděleného z pozemku p.č. 1288/29  

(tyto díly jsou  sloučeny dle výše uvedeného geometrického plánu do nově vzniklého pozemku 

p.č. 1288/50 o výměře 104 m2), vše v k.ú. Strakonice 

 

5) Vyhlášení záměru na pronájem chaty na Podskalí Strakonice a přilehlých pozemků 

Usnesení č. 6068/2019 (123/1) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem objektu chaty na Podskalí, na poz. p.č. st. 373 o výměře        

41 m2 v k.ú. Strakonice. 

II. Souhlasí  

s vyhlášením záměru na pronájem částí pozemku p.č. 292/1 v k,ú. Strakonice o celkové výměře 

69 m2 (plocha dle přílohy č. 5 materiálu RM č. 123/1 majetkové záležitosti ze dne 3.4.2019).  

 

1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč  
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Usnesení č. 6069/2019 (123/1a) 

Rada města po projednání 

I.Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč: 

Městské kulturní středisko  Strakonice: 

- chladící vitrína – poř. cena 35.930,- Kč, datum pořízení 31.5.2004 

- chladící pult – poř. cena 23.173,- Kč, datum pořízení 31.5.2004. 

 

1) žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 6070/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s ukončením nájemní smlouvy číslo 2018-00053, uzavřené mezi městem Strakonice a 

žadatelkou a to dohodou k 3.4.2019 s tím, že uhrazením nájemného za rok 2018 jsou smluvní 

strany vzájemně vypořádány a nájemné za část roku 2019 (tj. do 3.4.2019 včetně) pronajímatel 

vzhledem k neužívání předmětu nájmu nepožaduje. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem předmětné dohody. 

 

2) Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku – Cestou vůle, z.s., MUDr.  K.  Hradeckého 

1068, Strakonice  

Usnesení č. 6071/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s umístěním sídla spolku s názvem Cestou vůle, z.s., MUDr. K. Hradeckého 1068, Strakonice, 

IČ: 26543010, na adresu nemovitosti Lidická 194, Strakonice, na pozemku p.č st. 227 

v k.ú.  Strakonice, která je v majetku města Strakonice.    

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného souhlasu. 

 

3) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě  - DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. 

Usnesení č. 6072/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2018-00027 uzavřené dne 16.4.2018 mezi městem 

a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na pronájem prostorů a movitého 

majetku v Domě kultury, Mírová 831, Strakonice, jehož předmětem budou níže uvedené změny 

smlouvy, související s plánovanou přístavbou a stavebními úpravami Domu kultury, Mírová 

831, Strakonice: 

- zúžení předmětu nájmu o prostory sloužící k podnikání o výměře 41 m2 konkrétně o prostory 

baru a jeho skladů,  včetně movitého majetku, nacházejícího se v předmětných prostorech, blíže 

specifikovaného v příloze č. 2b) nájemní smlouvy 2018-00027 ze dne 16.4.2018, a to 

s účinností od 1.4.2019 

- s tím související snížení nájemného z nebytových prostorů z původních 7.200 Kč/měsíčně + 

DPH, na částku 6.300 Kč/měsíčně + DPH, s účinností od 1.4.2019 

- s tím související snížení nájemného z movitého majetku z původních 800 Kč/měsíčně + DPH 

na částku 685 Kč/měsíčně + DPH, s účinností od 1.4.2019. 

II. Pověřuje  

starostu města podpisem příslušného dodatku. 

III. Nesouhlasí 
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s tím, aby nájemné dle nájemní smlouvy č. 2018-00027 uzavřené dne 16.4.2018 mezi městem 

a spol. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., bylo sníženo o DPH, vzhledem k tomu, 

že by město Strakonice nemohlo uplatňovat DPH ze stavebních prací provedených v rámci akce 

„Přístavba a stavební úpravy DK, Mírová 831, Strakonice“.   

 
4) Vyhlášení záměru na pronájem – NP Zimní stadion Strakonice 

Usnesení č. 6073/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem prostorů o výměře 45,30 m2 v areálu Zimního stadionu 

Strakonice, Na Křemelce  č.p. 512, Strakonice I, na pozemku p.č. st. 635 v k.ú. Strakonice, 

jedná se o 3 místnosti vč. WC  ve  II. nadz. podlaží, dosud užívané organizací STARZ 

Strakonice. 

 

5) Zimní stadion – oprava střešní konstrukce dodatek k SOD  č. 4 

Usnesení č. 6074/2019 (123/1b) 

RM po projednání v souvislosti s realizací stavby  „Oprava střešní konstrukce zimního stadionu 

Strakonice“ 

I. Souhlasí 

s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018 uzavřené   mezi městem Strakonice 

a Tesařství KP s.r.o.,  Střídka 2 , 387 19 Čestice .  

Předmětem tohoto dodatku je  změna  ceny díla v souvislosti s provedením prací a dodávek nad 

rámec smlouvy s ohledem na stav střešní konstrukce  ve výši  plus 246 090 Kč včetně DPH na 

celkovou cenu díla 2 612719 Kč  včetně DPH. 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem dodatku č. 4 smlouvy. 

 

6) Vyhlášení záměru na pronájem NP – Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 

Usnesení č. 6075/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s vyhlášením záměru na pronájem prostorů o celkové výměře 34 m2 v přízemí objektu Krále 

Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích (administrativní budova), na pozemku p.č. st. 800/2 

v k.ú. Strakonice, obci a okrese Strakonice, s tím, že pronájem prostorů je možný nejdříve 

od  1.6.2019. 

 

7) Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku v majetku města 

Strakonice p.č. dle KN 147/5  v  k.ú. Strakonice. 

Usnesení č. 6076/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

v souvislosti s napojením dešťových svodů z bytového domu do  kanalizace  s  uložením  těchto  

svodů do pozemku v majetku města Strakonice p.č. 147/5 v k.ú. Strakonice dle sazebníku. 

II. Souhlasí 

s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 

 

8) Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci 

Usnesení č. 6077/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Nesouhlasí 
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s povolením sjezdu z pozemku p.č. dle KN 1269/79 k.ú. Dražejov u Strakonic ve vlastnictví 

žadatelky na místní komunikaci na p.č. dle KN 1269/1 k.ú. Dražejov u Strakonic ve vlastnictví 

města Strakonice z důvodu možnosti obsluhy nemovitosti přes pozemek p.č. dle KN 1269/83 

k.ú. Dražejov u Strakonic. V případě realizace stavby rekreační chaty lze zřídit dočasný sjezd 

k nemovitosti, resp. ke stavbě do doby uvedení stavby do trvalého užívání. 

 

9) Oprava usnesení RM Strakonice č. 6044/2019 z 20.3.2019 - Autorský dozor na stavbě: 

„Přístavba a stavební úpravy Domu kultury, Mírová 831, Strakonice, I. etapa - restaurace 

a související prostory“ 

Usnesení č. 6078/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

s opravou usnesení Rady města Strakonice ze dne 20.3.2019 č. 6044/2019. V tomto usnesení 

bylo uvedeno: „za cenu 338.000,- Kč včetně DPH“. Správně má být uvedeno: „za cenu 

338.800,- Kč včetně DPH“.  

 

10) ZŠ Povážská – soudní spor  

Projednání tohoto bodu se zúčastnila Mgr. Nejdlová. 

Usnesení č. 6079/2019 (123/1b) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

po posouzení všech rozhodných okolností věci nepodat námitku podjatosti soudce ve věci 

vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod čj. 13 Cm 793/2015.  

 

1) Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000 Kč  
Usnesení č. 6080/2019 (123/1c) 

Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM  

souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku města s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč, 

nacházejícího se v restauraci a kuchyni Domu kultury, Mírová 831, Strakonice: 

Městské kulturní středisko  Strakonice: 

- chladnice prosklená – poř. cena 22.814 Kč, r.poř. 2002 

- kynárna Rossella – poř. cena 26.474 Kč, r.poř. 2002 

- mrazící skříň EFR 370 SD – poř. cena 23.088,50 Kč, r.poř. 2002 

- fritéza RW – poř. cena 24.780 Kč, r.poř. 2002 

- myčka nádobí + změkčovač vody – poř. cena 95.918,60 Kč, r.poř. 2002 

- vakuovací stroj – poř. cena 51.728 Kč, r.poř. 2002 

- robot COUPE 1500 – poř. cena 42.700 Kč, r.poř. 2002 

- konvektomat včetně podstavce – poř. cena 104.895 Kč, r.poř. 2002. 

Mateřská škola A.B.Svojsíka Strakonice: 

- myčka Winterhalter Gastronom – poř. cena 94.167 Kč, r.poř. 2002. 

 

2. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Ceník výkonů Technických služeb Strakonice s.r.o. – 2019 

Usnesení č. 6081/2019 (123/2) 

Rada města po projednání 

I. Rozhodla  

souhlasit s předloženým ceníkem výkonů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. na rok 

2019. 
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3. Finanční odbor 

 Šmidingerova knihovna – přijetí daru 

Usnesení č. 6082/2019 (123/3) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s přijetím peněžního účelového daru pro příspěvkovou organizaci Šmidingerova knihovna, 

Strakonice, ve výši 10 000 Kč dle § 27, odst. 7, písm. b), dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, od firmy 

ERA a.s./marketing se sídlem Průmyslová 462, Pardubice, IČO 60916427. Finanční prostředky 

budou použity na pořízení cen pro vítěze soutěže pořádané v rámci kampaně „Do práce na kole 

2019“ a organizaci závěrečného setkání. 

II. Ukládá 

ředitelce Šmidingerovy knihovny Strakonice uzavřít darovací smlouvu a zavést dar do 

účetnictví organizace. 

 

4. Starosta 

 TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl házené – žádost o bezplatné poskytnutí prostor 

MěDK v době konání Házenkářského plesu dne 7.12.2019 

Usnesení č. 6083/2019 (123/4) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s bezplatným poskytnutím prostor MěDK v době konání Házenkářského plesu dne 7.12.2019. 

II. Ukládá 

MěKS Strakonice uzavřít s TJ ČZ Strakonice, spolek – oddíl házené, příslušnou smlouvu dle 

bodu I.  

 

 Odstranění stavby „rodinného domu“ 

Usnesení č. 6084/2019 (123/4) 

Rada města po projednání 
I. Souhlasí 

v návaznosti na usnesení RM č. 3531/2017 ze dne 17.5.2017 ve věci vedeného exekučního 

řízení na nepeněžní povinnost – odstranění stavby „rodinného domu“ podle rozhodnutí MěÚ 

Strakonice č.j.MUST/029454/2012/SÚ/tom ze dne 12.7.2012, aby soudní exekutor - 

Exekutorský úřad Písek, byl požádán o posečkání s provedením exekuce do 30.6.2019 

(prodloužení o dva měsíce). 

II. Pověřuje 

starostu města podpisem žádosti o posečkání s provedením exekuce. 

 

5. Odbor školství a CR 

Projednání níže uvedených bodů se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Odvolání stávajících a jmenování nových členů Komise školství  

Usnesení č. 6085/2019 (123/5) 

Rada města po projednání 

I. Odvolává 

člena Komise školství p. xxx z důvodu ukončení výkonu práce na pracovním místě ředitele 

Základní školy Strakonice, Dukelská 166 a pí xxx z důvodu ukončení výkonu práce na 

pracovním místě ředitelky Mateřské školy Strakonice, Lidická 625. 

II. Jmenuje 

p. xxx a pí xxx členy Komise školství. 
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 Užití znaku města Strakonice – (Do práce na kole 2019)  

Usnesení č. 6086/2019 (123/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice žadatelce (Do práce na kole 2019 na propagačních materiálech 

(např. Cyklonoviny), na webových stránkách a na samotné akci. 

 

 Užití znaku města Strakonice – (Spartan Training Group Strakonice)  

Usnesení č. 6087/2019 (123/5) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s užitím znaku města Strakonice žadatelkou (Spartan Training Group Strakonice) na 

sportovních dresech skupiny Spartan Training Group Strakonice v nově upravené předložené 

podobě. 

 

6. ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci 

akce: „MODERNIZACE UČEBNY FYZIKY A CHEMIE“ 

reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009004 

Usnesení č. 6088/2019 (123/6) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí  

se zasláním výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném 

znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a 

v souladu s „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 

– 2020“ – verze 1.12 platná od 6. 3. 2019 na realizaci akce:  „Modernizaci učebny fyziky a 

chemie“ za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům: 

Část A: Stavební práce 

1.  PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01, Strakonice 

2.  Salvete s.r.o., Písecká 506, 386 01, Strakonice 

3.  Pradast spol. s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice 

4.  AV Media a.s., Pražská 63, 102 00, Praha 10 

5. K-Building CB a.s., Hraniční 2094, 370 06, České Budějovice 

Část B: Vybavení učebny 

1.  Orion Computer s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01, Strakonice 

2.  Penta CZ s.r.o., Kosmetická 450, 387 11, Katovice 

3.  AV Media a.s., Pražská 63, 102 00, Praha 10 

4.   ICT-Site, U Trojice 25, 370 04, České Budějovice 

5.  Argon systems, Dukelská 133, 379 01, Třeboň 

Část C: Nábytek 

1.  Truhlářství Miloš Hůda, Chelčického 269, 386 01, Strakonice 

2.  Salvete s.r.o., Písecká 506, 386 01, Strakonice 

3.  Truhlářství Karel Rangl, Zahradní 1075, 37901, Třeboň 

4.  Truhlářství Jiří Kalát, Žižkova 623, 378 06, Suchdol nad Lužnicí 

5.  AV Media a.s., Pražská 63, 102 00, Praha 10 

II. Souhlasí  

s uveřejněním výzvy na internetových stránkách školy a profilu zadavatele a internetových 

stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k 

podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: „Modernizace učebny fyziky a chemie“. 
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III. Jmenuje  

členy hodnotící komise ve složení: 

1.   Ing. Rudolf Oberfalcer  

2.   Mgr. Jiří Johanes 

3.   Mgr. Jan Babka 

4.   Mgr. Martina Pešková 

5.   p. Zdeňka Hanzlíková 

náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1.   p. František Christelbauer 

2.   Mgr. Monika Baborová 

3.   Mgr. Helena Braťková 

4.   p. Jitka Cibulková 

5.   p. Václav Vaněk 

IV. Ukládá  

řediteli Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 zajistit plnění veškerých úkonů 

při zadání této zakázky. 

 

7. ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 

Projednání níže uvedeného bodu se zúčastnila Ing. Řeřábková. 

 Projekt Základní školy F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  „Šablony II“ 

– souhlas s podáním žádosti o dotaci 

Usnesení č. 6089/2019 (123/7) 

Rada města po projednání 

I. Souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci a s realizací projektu s názvem „Šablony II“ v rámci výzvy MŠMT 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

 

8. Útvar interního auditu 

 Vyhodnocení smlouvy o zajištění hromadné osobní dopravy, jako veřejné služby 

na území města Strakonice, uzavřené se společností ČSAD STTRANS a.s. 

Strakonice za rok 2018 

Usnesení č. 6090/2019 (123/8) 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

ztrátu z provozu MHD Strakonice za rok 2018 ve výši 6 725,- Kč. 

II. Souhlasí 

s doplatkem ztráty ve výši 6 725,- Kč. 

 

9. Technické služby Strakonice s.r.o. 

 Zápis č.2/2019 ze zasedání dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. ze dne 21.3.2019. 

Rozhodnutí města Strakonice, IČ: 251810, jako jediného společníka obchodní 

společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. se sídlem Raisova 274, Strakonice, 

386 01, IČ: 25156888 

Usnesení č. 6091/2019 

Rada města po projednání 

I. Bere na vědomí 

Zápis č.2/2019 ze zasedání dozorčí rady TS Strakonice s.r.o. ze dne 21.3.2019. 
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10. Různé (Bez č. usnesení) 

V bodu různé byla rada města seznámena s dopisem od paní XXX týkající se žádosti o navýšení 

vrat u herny Vagon ve Strakonicích. Rada města k výše uvedenému nepřijala žádné usnesení, 

ale následně podnět předala příslušným pracovníkům majetkového odboru MěÚ k řešení. 

 

Jednání rady města ukončil starosta v 17:15 hodin. 

 

 

Datum pořízení zápisu: 4. 4. 2019 

Zapsala: Eva Mácková 

 

 

 

 

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                 Josef Štrébl v.r. 

     starosta města                   místostarosta města  

Ve Strakonicích dne: 8.4.2019       Ve Strakonicích dne: 8.4.2019 

 


