Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů
Zápis
ze 49. schůze Rady města Strakonice
konané 15. září 2021 ve velké 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. Starosta
 Jmenování ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Strakonice
Usnesení č. 2138/2021
 Zaslání vyjádření společnosti Paltop, s.r.o. Strakonice k odkupu teplovodů na
území města
Usnesení č. 2139/2021
2. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
Usnesení č. 2140/2021 – č. 2142/2021

49. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 18:10 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM
konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený
návrh programu jednání.
1. Starosta
 Jmenování ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Strakonice
Usnesení č. 2138/2021 (49/1)
Rada města po projednání
I. Jmenuje
na základě výsledků vyhlášeného výběrového řízení paní XX na vedoucí pracovní místo
ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Strakonice od 16.09.2021.
II. Schvaluje
platový výměr nově jmenované ředitelky Městského ústavu sociálních služeb
Strakonice paní XX, který je samostatnou přílohou materiálu uloženou na úseku
personalistiky a mezd Městského úřadu Strakonice
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Zaslání vyjádření společnosti Paltop, s.r.o. Strakonice k odkupu
teplovodů na území města
Usnesení č. 2139/2021 (49/1)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
se zasláním vyjádření společnosti Paltop, s.r.o. Strakonice k odkupu teplovodů na
území města za cenu vyplývající z odborného posouzení ve výši 7 893 680 Kč a
pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci.
2. Majetkový odbor
 Majetkové záležitosti
1) Veřejná zakázka „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního
stavu atik bazénové haly“
Usnesení č. 2140/2021 (49/2)
Rada města po projednání
I. Rozhodla
zrušit zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní
veřejné zakázky „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu atik
bazénové haly“, kdy se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
II. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zabezpečit zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího
řízení dle bodu I. na profilu zadavatele.
2) Žádost o souhlas s objížďkou v zastavěném území města a o souhlas
s vedením objízdných tras po místních komunikacích města z důvodu
konání 42. INVELT RALLY PAČEJOV 2021
Usnesení č. 2141/2021 (49/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s objížďkou v zastavěném území města a s vedením objízdných tras po místních
komunikacích ve správě města Strakonice z důvodu konání 42. INVELT RALLY
PAČEJOV 2021. Termín: 03.10., 04.10.2021.
3) Veřejná zakázka „Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice
– výměna výtahu do stávající šachty“
Usnesení č. 2142/2021 (49/2)
Rada města po projednání
I. Souhlasí
s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro posouzení a hodnocení
nabídek, na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek, na stavební práce: „Domov pro seniory, Lidická č.p. 189, Strakonice
- výměna výtahu do stávající šachty“.
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II. Rozhodla
o vyloučení společnosti OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254
z další účasti ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, z důvodu
nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.
III. Rozhodla,
že vybraným dodavatelem je společnost Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3,
158 00 Praha 5 Jinonice, IČ: 27127010, za celkovou cenu díla 2.059.889,50 Kč s DPH.
Termín realizace proběhne do 18 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.
IV. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s dodavatelem je společnost Schindler CZ, a.s., Walterovo
náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČ: 27127010, za celkovou cenu díla
2.059.889,50 Kč s DPH. Termín realizace proběhne do 18 týdnů od podpisu smlouvy o
dílo.
V. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo.

Jednání rady města ukončil starosta v 18,25 hodin.
Datum pořízení zápisu: 15.09.2021
Zapsala: Radmila Brušáková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města

Ve Strakonicích dne:

Ve Strakonicích dne:
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