
Rada města Kaplice informuje 

Dne 17. září se konala 89. schůze Rady města Kaplice, která projednala následující záležitosti: 

• Schválení pronájmu nebytových prostor v Kaplici, ul. Linecká čp. 14, p.č. 109, přízemí o výměře 

105,91 m² Andree Novotné Maurencové, IČ 75985136 za účelem provozování pohřební služby. 

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 revokace usnesení č. 2279 ze dne 27.08.2018, kterým schválila pronájem nebytových 

prostor v Kaplici, ul. Kostelní čp. 126, p.č. 24, přízemí o výměře 89,98 m² Oleně Kovacsové, IČ 

87577445 za účelem zřízení obchodu s textilním zbožím. 

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v Kaplici, ul. Kostelní čp. 126, p.č. 

24, přízemí o výměře 89,98 m². Pronájem se schvaluje na dobu neurčitou, výše nájemného dle 

Směrnice pro výpočet nájemného z pronájmu nebytových prostor. 

• Schválení pronájmu nebytových prostor v Kaplici, ul. Kostelní čp. 125, p.č. 25, přízemí o 

výměře 44,97 m² Oleně Kovacsové, IČ 87577445 za účelem zřízení obchodu s textilním zbožím. 

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 zveřejnění záměru propachtování části pozemku p.č. 1471 o výměře 88 m2 v k.ú. 

Kaplice za účelem zřízení zahrádky. Pacht se schvaluje na dobu neurčitou, výše pachtovného 

2,00 Kč/m²/rok. 

• Souhlas s čerpáním částky 135.000,00 Kč z rezervního fondu Základní školy Kaplice, Fantova 

446 na úhradu nákladů spojených s opravou elektroinstalace, výměny osvětlení, výměny jističe a 

pověřuje Mgr. Janu Drdákovou, ředitelku školy v zastoupení, realizací akce. 

• Souhlas s čerpáním částky 37.025,00 Kč z rezervního fondu Základní školy Kaplice, Fantova 

446 na pořízení 5 PC sestav do kabinetů I. a II. stupně a pověřuje Mgr. Janu Drdákovou, 

ředitelku školy v zastoupení, podpisem závazné objednávky. 

• Souhlas ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 34.338,00 Kč na 

obědové služby ve prospěch 8 nezletilých dětí ve školním roce 2018/2019 od společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ 24231509 pro Základní školu Kaplice, Fantova 446, IČ 

00583634 a pověřuje Mgr. Janu Drdákovou, ředitelku školy v zastoupení, podpisem darovacích 

smluv. 

• Souhlas dle § 21 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, s udělením státního občanství České republiky 4 osobám. 



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

opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku výjimku Kamilu Voncovi, IČ 

04200331 pro pořádání hudební produkce při příležitosti konání akce „OKTÓBRFEST 2018“ 

v provozovně „HOSPODA“, Kostelní 78, Kaplice a před provozovnou – na pozemcích p.č. 21 a 

2046 v k.ú. Kaplice na pátek 05.10.2018, v době od 22:00 h do 02:00 h následujícího dne a 

sobotu 06.10.2018, v době od 22:00 h do 02:00 h následujícího dne. 

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

• Schválení zajištění managementu projektu „Sběrný dvůr 2018“ spolkem  ZERA – Zemědělská a 

ekologická regionální agentura, z.s., IČ 70851131, se sídlem Podhradí 1022,  Náměšť nad 

Oslavou za cenu 65.168,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku a 

ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky. 

• Schválení cenové nabídky na odborné konzultace a dozor při implementaci projektu města 

Kaplice „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Kaplice“ od Ing. Františka 

Trojáka, IČ 69553068 za cenu 165.289,00 Kč bez DPH a pověřuje tajemníka MěÚ Kaplice 

podpisem závazné objednávky. 

• Schválení zhotovení přípojky elektrocentrály k zabezpečení chodu úřadu v krizových stavech 

společností DELNET CZ s.r.o., IČ 28132408, Novohradská 1660/49, České Budějovice za cenu 

172.690,00 Kč bez DPH a pověřuje tajemníka MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky. 

• Schválení cenové nabídky na provedení projektové dokumentace pro stavbu „Chlazení budovy 

MěÚ Kaplice, Linecká čp. 391“ od společnosti DOPING s.r.o., IČ 62501950, se sídlem J. Bendy 

1465/40, České Budějovice ve výši 136.000,00 Kč bez DPH a pověřuje vedoucí Odboru správy 

majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice podpisem závazné objednávky. 

• Schválení Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro 

zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Kaplice a společností CENDIS, 

s.p., IČ 00311391, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 tak, jak byla 

předložena. 

• Schválení Nájemní smlouvy č. 19/2018 na krátkodobý pronájem prostor sálu kina v Kaplici, ul. 

Linecká čp. 434 mezi městem Kaplice a Úřadem práce České republiky, IČ 72496991,  se sídlem 

Dobrovského 1278/25, Praha, za účelem pořádání informačních schůzek dne 12.10.2018 a 

23.11.2018 tak, jak byla předložena. 

• Schválení Smlouvy o vystoupení č. 003/04/2019 umělce – OLGA LOUNOVÁ & BAND na akci 

„SUCHÁČ FEST 2019“ dne 29.06.2019 za cenu 50.400,00 Kč bez DPH mezi městem Kaplice a 

agenturou LEV – Luboš Vilas, IČ 15298442 tak, jak byla předložena. 

• Schválení Servisní smlouvy č. 00627/18/440 (AFICIO MP C305SPF RICOH, v.č. 

W793P602066) mezi městem Kaplice a společností RICOH Czech Republic s.r.o., IČ 48117820, 

se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha tak, jak byla předložena. 



• Schválení Dodatku č. 7 Servisní smlouvy č. 3446S/08/440 (tiskárna SP C420DN, v.č. 

S3889101579) mezi městem Kaplice a společností RICOH Czech Republic s.r.o., IČ 48117820, 

se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha tak, jak byl předložen. 

• Schválení provedení rozpočtového opatření č. 14/2018 dle předloženého návrhu Odboru správy 

majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice. 

• Vydání Provozního řádu městského parku v Kaplici tak, jak byl předložen a zároveň ruší 

nařízení města č. 3/2018 – Provozní řád městského parku v Kaplici s účinností od 4. října 2018. 

• Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Kaplice, Nové domky 643 a stanovuje text veřejného oznámení konkursního řízení tak, jak byl 

předložen. 

 

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 


