
Rada města Kaplice informuje 

Dne 25. června 2018 se konala 84. schůze Rady města Kaplice, která projednala následující 

záležitosti: 

• Schválení pronájmu nebytových prostor (garážové stání) v Kaplici, ul. Linecká čp. 847, p.č. 

413/3, přízemí fyzické osobě. Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle 

Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor. Rada města pověřuje starostu 

města podepsáním smlouvy o nájmu nebytových prostor. 

• Schválení pronájmu nebytových prostor v Kaplici, ul. Horská čp. 5, p.č. 102, přízemí o výměře 

116,56 m² Janu Vránovi, IČ 05420466, za účelem zřízení tetovacího salonu. Pronájem se 

schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu 

nebytových prostor. Rada města pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o nájmu 

nebytových prostor. 

• Zamítnutí zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, ul. Gen. Fanty čp. 25, 

poliklinika Kaplice, přízemí o výměře 47,54 m². 

• Zamítnutí propachtování části pozemku p.č. 2043 v k.ú. Kaplice. 

• Souhlas s ukončením Pachtovní smlouvy č. KA-M/25/2017 na propachtování pozemků p.č. 

1472/1 o výměře 124 m² a p.č. 1472/2 o výměře 13 m² vše v k.ú. Kaplice uzavřené mezi městem 

Kaplice a fyzickou osobou dohodou k 31.07.2018 a schválení zveřejnění záměru propachtování 

pozemků p.č. 1472/1 o výměře 124 m2 v k.ú. Kaplice s výší pachtovného 2,00 Kč/m²/rok a p.č. 

1472/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k.ú. Kaplice s výší pachtovného 50,00 

Kč/m²/rok vše za účelem využívání jako zahrady. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou. 

• Schválení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění cirkusu CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ 

na části pozemku p.č. 1226/1 o výměře 350 m² v k.ú. Kaplice, fyzické osobě za cenu 

1.000,00 Kč/den, v době od 17.07.2018 do 18.07.2018. Rada města pověřuje starostu města 

podepsáním pachtovní smlouvy. 

• Schválení v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 2 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimky 

z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, pro školní rok 2018/2019 dle 

předloženého návrhu. 

• Souhlas s převodem částky 137.229,00 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního 

majetku Základní školy Kaplice, Fantova 446 Kaplice a následným použitím těchto finančních 

prostředků na realizaci vestavby dvou kabinetů v pavilonu I. stupně školy. 

• Schválení dle Obecně závazné vyhlášky města Kaplice č. 1/2015 o některých omezujících 

opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku výjimku Miloslavu Kozlovi, IČ 

70667799 pro pořádání hudebních produkcí při příležitosti konání firemních večírků a oslav 



v provozovně „HAPPY BAR“, Horská 740, Kaplice, na všechny pátky a soboty od 6. července 

do 29. prosince 2018, v době od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne. V případě narušování 

veřejného pořádku v době nočního klidu bude výjimka radou města odejmuta. 

• Zamítnutí žádosti spolku Posázavský sportovní a trampský klub o.s., IČ 01363824, se sídlem 

Lensedly 35, Kaliště o finanční podporu vydání 3. dílu knižní řady Osadní toulky. 

• Schválení přenechání bytů v Kaplici do nájmu na dobu určitou s kaucí. 

• Zamítnutí přenechání bytů v Kaplici do nájmu na dobu určitou. 

• Schválení cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace (DSP/PDPS) „Stavební úpravy 

parkoviště v ul. Gen. Fanty za MěÚ v Kaplici“ od firmy Karel Jirovec, IČ 02027178, ve výši 

64.000,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice 

podpisem závazné objednávky. 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení, schválení cenové nabídky na realizaci 

bezpečnostního povrchu (dopadové plochy) Street workoutového hřiště (u Penny marketu 

v Kaplici) od společnosti ONYX wood spol. s r.o., IČ 25178644, se sídlem Žernovická 257, 

Prachatice ve výši 321.292,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a 

ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky. 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení, schválení cenové nabídky na realizaci výměny 

stoupaček v I. pavilonu Základní školy Kaplice, Fantova 446 od společnosti  RENOVA - Sedlák 

s.r.o., IČ 26044986, ve výši 427.906,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku 

a ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky. 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení, schválení cenové nabídky na realizaci akce 

„Dětské hřiště Blansko“ od společnosti LUNA PROGRESS s.r.o., IČ 28080602, se sídlem 

Zdenice 40, Nebahovy ve výši 679.080,00 Kč bez DPH, s dobou realizace díla do 31.12.2018 a 

pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem závazné 

objednávky. 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení, schválení cenové nabídky na zhotovení 

stavebních úprav v areálu hřbitova v Kaplici od firmy Milan Ertl, IČ 12884090, ve výši 

1.557.891,92 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ 

Kaplice podpisem závazné objednávky. 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení, schválení cenové nabídky na akci „Oprava MK 

Žďár“ od společnosti Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, se sídlem Novohradská 226, Třeboň 

ve výši 373.419,60 Kč bez DPH, s dobou realizace díla do 31.12.2018 a pověřuje vedoucí 

Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky 

• Vzetí na vědomí výsledku poptávkového řízení, schválení cenové nabídky na akci „Zhotovení 

asfaltového krytu na polní cestě Žďár“ od společnosti Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, se 

sídlem Novohradská 226, Třeboň ve výši 975.822,80 Kč bez DPH, s dobou realizace díla do 



31.12.2018 a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem 

závazné objednávky. 

• Schválení zhotovení prací na koupališti v Kaplici – chodníky z betonové dlažby a terasu u stánku 

společností Technické služby Kaplice spol. s r.o., IČ 63907992, se sídlem Bělidlo 180, Kaplice 

za cenu 670.815,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ 

Kaplice podpisem závazné objednávky. 

• Schválení cenové nabídky na technické zajištění akce „Sucháč Fest“ dne 30.06.2018 v městském 

parku v Kaplici od společnosti Production 1, a.s., IČ 02502666, ve výši 126.900,00 Kč včetně 

DPH a pověřuje vedoucího Kulturního a informačního centra podpisem závazné objednávky. 

• Schválení Smlouvu o dílo č. 17/M/2018 na zhotovení stavebního díla „VÝMĚNA VODOVODU 

A KANALIZACE V ČÁSTI ULICE OMLENICKÁ“ mezi městem Kaplice a společností 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, s cenou díla 1.094.970,00 Kč bez DPH tak, jak 

byla předložena. 

• Vzetí na vědomí výsledku výběrového řízení a schválení Smlouvy o dílo č. 16/M/2018 na 

provedení nahodilé těžby dřeva na pozemcích v majetku města Kaplice „Kalamitní těžba 2018“ 

mezi městem Kaplice a Petrem Němcem, IČ 73538221, s cenou díla 380,00 Kč/m3 bez DPH a 

dobou realizace díla od 06/2018 do 31.12.2018 tak, jak byla předložena. 

• Schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvu o podmínkách sdílení dat mezi 

městem Kaplice a společností Asseco Solutions, a.s., IČ 64949541, se sídlem Zelený pruh 

1560/99, Praha tak, jak byla předložena. 

• Schválení Nájemní smlouvy č. 18/2018 na krátkodobý pronájem prostor sálu kina v Kaplici, ul. 

Linecká čp. 434 mezi městem Kaplice a Markem Farkašem, IČ 87387891,  za účelem pořádání 

soukromé akce dne 29.06.2018 tak, jak byla předložena. 

• Schválení Smlouvy o zprostředkování umělce – Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy v sále 

kina v Kaplici, ul. Linecká čp. 434, dne 16.04.2019 mezi městem Kaplice a společností Oskar 

Hahn Agency s.r.o., IČ 02210622, za cenu 36.000,00 Kč bez DPH tak, jak byla předložena. 

• Schválení Smlouvy o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných 

zařízení mezi městem Kaplice a společností Supergram s.r.o., IČ 05655773 tak, jak byla 

předložena. 

• Schválení provedení rozpočtového opatření č. 10/2018 dle předloženého návrhu Odboru správy 

majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice. 

• Schválení Organizačního řádu Městského úřadu Kaplice s účinností od 1. července 2018 tak, jak 

byl předložen a zároveň ruší organizační řád ze dne 01.04.2017. 

• Schválení platového výměru ředitele Základní školy Kaplice, Školní 226 tak, jak byl předložen. 

• Schválení platového výměru ředitelky Mateřské školy Kaplice tak, jak byl předložen. 



• Schválení nové verze Kaplického zpravodaje tak, jak byla předložena s platností od 1. července 

2018 a souhlas s možností uvedení zápisů z jednání Rady a Zastupitelstva města Kaplice na 

webových stránkách, a tím možnosti zkrácení zápisů v tištěné podobě. 

• Schválení Řádu a ceníku Kaplického zpravodaje s účinností od 1. července 2018 tak, jak byl 

předložen. 

• Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Kaplice za činnost v I. pololetí roku 

2018 dle předloženého návrhu Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice. 

• Uložení Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice prověřit stav zábradlí na lávce přes 

Novodomský potok u ČSAD, zajistit případnou opravu či rekonstrukci a předložit písemnou 

informaci o způsobu vyřešení na příští jednání rady města. 

• Uložení Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice předložit na příští jednání rady 

města cenovou nabídku od společnosti Technické služby Kaplice spol. s r.o. na zaplocení a 

přeložení brány na parkovišti u DCHB v Blansku. 

• Zamítnutí pořízení studie na úpravu vnitrobloku na pozemcích p.č. 62/2, 86/1, 84/1, 83/2, 79, 

77/2 vše k.ú. Kaplice. 

Dne 9. července 2018 se konala 85. schůze Rady města Kaplice, která projednala následující 

záležitosti: 

• Neschválení ke dni 30.06.2018 účetní závěrky příspěvkové organizace města Kaplice – Mateřské 

školy Kaplice, 1. máje 771, Kaplice, IČ 7092216, za rok 2017. 

• Vzetí na vědomí výsledku výběrového řízení „Rozvoj informačních a komunikačních systémů 

města“. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností AutoCont 

CZ a.s., IČ 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, jejíž 

nabídková cena činí 1.390.000,00 Kč bez DPH a tato nabídka splnila podmínky účasti 

v zadávacím řízení PRO ČÁST 1. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností MARBES 

CONSULTING s.r.o., IČ 25212079, se sídlem Brojova 2113/16, Plzeň 2-Slovany, Východní 

Předměstí, jejíž nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení a byla v souladu s ust. § 122 

odst. 1 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou 2.100.000,00 Kč bez DPH 

PRO ČÁST 2. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností DATRON, 

a.s., IČ 43227520, se sídlem Vachkova 3008, Česká Lípa, jejíž nabídková cena činí 721.400,00 

Kč bez DPH a tato nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější PRO ČÁST 3. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností Principal 

engineering s.r.o., IČ 26775794, se sídlem Hanusova 347/16, Praha 4 - Michle, jejíž nabídková 



cena činí 565.000,00 Kč bez DPH a tato nabídka splnila veškeré požadavky zadavatele PRO 

ČÁST 4. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností QCM, 

s.r.o., IČ 26262525, se sídlem Bellova 370/40, Kohoutovice, Brno, jejíž nabídková cena činí 

219.000,00 Kč bez DPH a tato nabídka splnila veškeré požadavky zadavatele PRO ČÁST 5. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností TKP geo 

s.r.o., IČ 24134295, se sídlem Plánská 1854/6, České Budějovice 7, jejíž nabídková cena činí 

1.167.516,00 Kč bez DPH a tato nabídka splnila veškeré požadavky zadavatele PRO ČÁST 6. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností 

TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČ 26298953, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, Brno, 

jejíž nabídková cena činí 249.000,00 Kč bez DPH a tato nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější PRO ČÁST 7. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností 

Software602 a.s., IČ 63078236, se sídlem Hornokrčská 703/15, Praha 4 - Krč, jejíž nabídková 

cena činí 1.430.000,00 Kč bez DPH a tato nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější PRO ČÁST 8. 

• Pověření starosty města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kaplice a společností AutoCont 

CZ a.s., IČ 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz , 

jejíž nabídková cena činí 3.998.700,00 Kč bez DPH a tato nabídka splnila podmínky účasti 

v zadávacím řízení PRO ČÁST 9. 

• Schválení poskytnutí stipendia studentkám Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice, Obchodní 

akademie 63-41-M/02, ŠVP Logistika a ekonomika dopravy za dosažené výsledky ve II. pololetí 

školního roku 2017/2018. 

• Jmenování na základě návrhu konkursní komise konané dne 09.07.2018 do funkce ředitelky 

Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, paní Bc. Marie Toncarové s platností od 01.08.2018. 

Rada města Kaplice ve složení Mgr. Pavel Talíř, Mgr. Libor Lukš, Pavla Opekarová, JUDr. Vanda 

Kárová, Josef Šedivý, Ing. Jitka Sládková a Ing. Karel Mach 


