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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 
z 20. schůze Rady města Strakonice 

konané 22. září 2020 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:    7 členů RM 
  Mgr. Břetislav Hrdlička - starosta 

          Ing. Oberfalcer, p. Zoch – místostarostové  
          p. Christelbauer, p. Horejš, Mgr. Žiláková, p. Zach DiS - členové RM 
          Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ 

 

1. Odbor rozvoje 
 Projekt „Strakonice – páteřní cyklostezka“ – schválení přijetí dotace a 

schválení financování projektu z prostředků města Strakonice 
                                                              Usnesení č. 890/2020  

2. OŠCR 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení 
technického vybavení na zajištění online výuky z prostředků MŠMT pro ZŠ 
Strakonice, Dukelská 166“ 
                                                              Usnesení č. 891/2020  

 

20. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 10:00 hodin 
v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 

1. Odbor rozvoje 

 Projekt „Strakonice – páteřní cyklostezka“ – schválení přijetí dotace 
a schválení financování projektu z prostředků města Strakonice    

Usnesení č. 890/2020 (20/1) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 72 - 
„Cyklodoprava II“) na projekt „Strakonice – páteřní cyklostezka“ 

II. Pověřuje  
starostu města informováním Ministerstva pro místní rozvoj ČR o souhlasu města 
Strakonice s nabízenou výší dotace na projekt „Strakonice – páteřní cyklostezka“ a o 
záměru města výše uvedený projekt realizovat 

III. Souhlasí  
s vyčleněním finančních prostředků v potřebné výši z rozpočtu města Strakonice na 
roky 2021 a 2022 na předfinancování a spolufinancování projektu „Strakonice – páteřní 
cyklostezka“ 
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2. OŠCR 

 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Pořízení technického vybavení na zajištění online výuky z prostředků 
MŠMT pro ZŠ Strakonice, Dukelská 166“ 

Usnesení č. 891/2020 (20/2) 
Rada města po projednání 

I. Souhlasí 
se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení 
technického vybavení na zajištění online výuky z prostředků MŠMT pro ZŠ Strakonice, 
Dukelská 166“. 

II. Souhlasí 
s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení 
technického vybavení na zajištění online výuky z prostředků MŠMT pro ZŠ Strakonice, 
Dukelská 166“ těmto firmám: 
Unismini – služby, spol. s. r. o. 

Heydukova 349 

386 01 Strakonice 

IČO: 62418742 

Komrska IT, s.r.o. 
Nahořany 5 
387 19 Čestice 
IČO: 28077580 
PENTA CZ s.r.o. 
Kosmetická 450 
387 11 Katovice 
IČO: 25193546 

III. Jmenuje  

členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Libuše Řeřábková 
2. pan XX 
3. pan XX 
4. paní XX 
5. pan XX 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Miluše Vacková 
2. paní XX 
3. pan XX 
4. paní XX 
5. paní XX 

IV. Ukládá 
řediteli základní školy zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky. 

V. Pověřuje 
ředitele základní školy podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky. 
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Jednání rady města ukončil starosta v 11,00 hodin. 
 
 
Datum pořízení zápisu: 22.09.2020   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
      Mgr. Břetislav Hrdlička  v.r.                                Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                 místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                            Ve Strakonicích dne: 

 


