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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 25. schůze Rady města Strakonice 

konané 11. listopadu 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 
 Jednací řízení bez uveřejnění na výběr zhotovitele projektové dokumentace 

"Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích" 
                                                                     Usnesení č. 1072/2020 

2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti  
                                                                     Usnesení č. 1073/2020 

 
 
 
25. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 13:00 
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 

 Jednací řízení bez uveřejnění na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace "Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích" 

Usnesení č. 1072/2020 (25/1) 
Rada města po projednání 
I. Rozhodla 
realizovat jednací řízení bez uveřejnění na výběr zhotovitele projektové dokumentace 
"Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích" 
II. Rozhodla 
vyzvat oba oceněné účastníky urbanisticko - architektonické soutěže o návrh 
"Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích" k jednání v jednacím řízení bez 
uveřejnění 
III. Schvaluje 
předloženou výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o 
návrh dle § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na § 143 a násl. 
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IV. Ukládá 
vedoucí odboru majetkového ve spolupráci s pracovní skupinou ustavenou usnesením 
Rady města Strakonice č. 196/2020 ze dne 4.3.2020 zajistit plnění veškerých úkonů 
při zadání této zakázky 
V. Pověřuje 
vedoucí odboru majetkového podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s 
administrací této veřejné zakázky 
 
2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti  
1) Žádost o souhlas s přistáváním vrtulníku 
Usnesení č. 1073/2020 (25/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit z titulu majitele pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice s přistáváním 
vrtulníků letecké záchranné služby na pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice. 
Vrtulníky pro leteckou záchrannou službu provozuje společnost DSA a.s., 
Mladoboleslavská 1085, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 632 16 744. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas Aeroklubu Strakonice, z. s., IČ: 004 75 645. 
(Jedná se o rozhodnutí, které si zastupitelstvo města vyhradilo). 
 
 
 
Jednání rady města ukončil starosta v 13:35 hodin. 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 11.11.2020   
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
 
      Mgr. Břetislav Hrdlička  v.r.                                 Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                 místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                            Ve Strakonicích dne: 


