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Z Á P I S 
ze 4. schůze Rady města Kaplice konané dne 7. ledna 2019  

 
Přítomni:   

 
Usnesení č. 91  
Rada města schvaluje provedení úprav a izolace vzduchotechniky v sále kulturního domu v Kaplici firmou 
Petr Hadrava – HAZPRO, IČ 40037843, se sídlem K. Šafáře 227/39, České Budějovice za cenu 
171.020,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem 
závazné objednávky. 
 
Usnesení č. 92 
Rada města schvaluje provedení výměny části kanalizace ve vnitrobloku v Kaplici, ul. Bezručova fyzickou 
osobou podnikající, IČ 63251761, za cenu 145.120,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy 
majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky. 
PRO: Mgr. Talíř, Mgr. Lukš, JUDr. Kárová, J. Kostková, Ing. Mach, P. Opekarová, J. Šedivý  
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  
 
Usnesení č. 93 
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory systému PROXIO 
č. MS-060/18 mezi městem Kaplice a společností MARBES CONSULTING s.r.o., IČ 25212079, se sídlem 
Brojova 2113/16, Plzeň, za cenu 490.000,00 Kč bez DPH/rok tak, jak byla předložena. 
 

Usnesení č. 94  
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na provoz sběrného dvora ze dne 20.10.2014 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2016 mezi městem Kaplice a společností Technické služby Kaplice spol. 
s r.o., IČ 63907992, se sídlem Bělidlo 180, Kaplice, na dobu určitou do 31.12.2019, s odměnou příkazníka 
za činnost ve výši 1.000.000,00 Kč včetně DPH/rok tak, jak byl předložen. 
 

Usnesení č. 95  
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na zajištění odpadového 
hospodářství ze dne 20.10.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2015 mezi městem Kaplice a 
společností Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ 63907992, se sídlem Bělidlo 180, Kaplice, na dobu 
určitou do 31.12.2019, s odměnou příkazníka za činnost ve výši 11.171.000,00 Kč včetně DPH/rok tak, jak 
byl předložen. 
 
Usnesení č. 96 
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na provoz veřejného osvětlení ze 
dne 20.10.2014 mezi městem Kaplice a společností Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ 63907992, se 
sídlem Bělidlo 180, Kaplice, na dobu určitou do 31.12.2019, s odměnou příkazníka za činnost ve výši 
680.000,00 Kč včetně DPH/rok tak, jak byl předložen. 
  
Usnesení č. 97 
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na úklid komunikací ze dne 
20.10.2014 mezi městem Kaplice a společností Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ 63907992, se 
sídlem Bělidlo 180, Kaplice, na dobu určitou do 31.12.2019, s odměnou příkazníka za činnost ve výši 
4.244.000,00 Kč včetně DPH/rok tak, jak byl předložen. 
 
Usnesení č. 98 
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na péči o vzhled obce ze dne 
20.10.2014 mezi městem Kaplice a společností Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ 63907992, se 
sídlem Bělidlo 180, Kaplice, na dobu určitou do 31.12.2019, s odměnou příkazníka za činnost ve výši 
6.110.000,00 Kč včetně DPH/rok tak, jak byl předložen. 
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Usnesení č. 99   
Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Kaplice na rok 2019:  

 rozpočet Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, IČ 70922616,  
 rozpočet Mateřské školy Kaplice, Nové domovy 221, IČ 60630108,  
 rozpočet Mateřské školy Kaplice, Nové domky 643, IČ 07537328, 
 rozpočet Základní školy Kaplice, Školní 226, IČ 00583669, 
 rozpočet Základní školy Kaplice, Fantova 446, IČ 00583634,  

tak, jak byly předloženy.  
 
Usnesení č. 100  
Rada města schvaluje směrnici č. 1/2019 – seznam k podpisovým vzorům rozpočtu s účinností od 
8. ledna 2019 tak, jak byla předložena a zároveň ruší směrnici č. 4/2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


