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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 62. schůze Rady města Strakonice 

konané 2. března 2022 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  

 
Zahájení schůze rady města a schválení programu jednání 

                      Usnesení č. 2683/2022 

1. Odbor finanční 

 Rozpočtová opatření č. 5 – 6 
                             Usnesení č. 2684/2022 

2. Majetkový odbor 
 Majetkové záležitosti 

                                                                                  Usnesení č. 2685/2022  
 
 
 
 

62. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 
hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM 
konstatoval usnášeníschopnost.  
 
Usnesení č. 2683/2022 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
navržený program jednání této schůze rady města. 
 

1. Odbor finanční 
 Rozpočtová opatření č. 5 - 6 

Usnesení č. 2684/2022 (62/2) 
Rada města po projednání 

I. Doporučuje ZM schválit 
RO  č. 5  ve výši  1.500.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování akce „Rekonstrukce 
zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“.  Předmětem stavby je 
propojení plaveckého a zimního stadionu novým teplovodem včetně instalace 
výměníkových stanic. Původní parovodní propojení pod asfaltovou komunikací je 
v havarijním nevyhovujícím stavu. V rozpočtu města je na akci schváleno 
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11.000.000 Kč, skutečné náklady na základě výběrového řízení včetně dalších nutných 
výdajů činí cca 12.500.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků 
minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 795 – 3633 – xxxx 
 financování 8115 

II. Schvaluje 
RO  č. 6  ve výši  250.000,00 Kč 
Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí, krizové řízení na nákup materiálu a 
služeb spojených se zabezpečením válečných uprchlíků z Ukrajiny. Rozpočtové 
opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. 

Rozpočtová skladba výdaje 406 – 521x – xxxx 
 financování 8115 

 
2. Majetkový odbor 

 Majetkové záležitosti 

1) Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého 
stadionu 
Usnesení č. 2685/2022 (62/1) 
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
vyhodnocení zadávacího řízení - zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého 
stadionu“, provedeného hodnotící komisí pověřenou provedením posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení a k hodnocení nabídek. 

II. Schvaluje 
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 
zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“ podal účastník zadávacího 
řízení: 

Dodavatel Sídlo 

IČO 

právní forma 

Nabídková cena  

bez DPH   

s DPH v Kč 

ARITEX spol. s r.o. Manž. Curieových 657,  

Nové Dvory, 674 01 Třebíč 

65277180 

Společnost s ručením omezeným 

9.819.999,00 

11.882.198,79 

III. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce zásobování 
teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“ se společností  ARITEX spol. s r. o., 
se sídlem Manž. Curieových 657, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO 65277180. 

IV. Pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 
zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“ 
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Jednání rady města ukončil starosta v 14,45 hodin.     

Datum pořízení zápisu: 02.03.2022 
Zapsala: Radmila Brušáková 
 
 
 
 
     Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.                                     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r. 
         starosta města                                    místostarosta města 

      Ve Strakonicích dne:                                              Ve Strakonicích dne: 


