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U S N E S E N Í 
6. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala dne 18. března 2014 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 6/069/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika 
Soběslav za rok 2013 předloženou paní Janou Hákovou, která je pověřená řízením 
organizace.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 25.593 Kč bude převeden do rezervního fondu 
organizace.  
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2014 v předloženém 
znění. 
 
Usnesen í  č. 6/070/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Senior-domu Soběslav za rok 2013 
předloženou ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 40.191,77 Kč bude rozdělen následujícím 
způsobem: 8.038 Kč do fondu odměn a 32.153,77 Kč do rezervního fondu organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2014 
v předloženém znění.   
 
Usnesen í  č. 6/071/2014 
Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2013 
předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesen í  č. 6/072/2014 
Rada města projednala změnu č. 1 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2014 
zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 6/073/2014 
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 4/2005 ze dne 14. 12. 2005, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených městem Soběslav a části společných školských 
obvodů, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 6/074/2014 
Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek ceny vodného a 
stočného v roce 2013 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města 
firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice.  
 
Usnesen í  č. 6/075/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru – vysokotlakých 
zvedacích vaků pro vyprošťování osob a techniky při dopravních nehodách v hodnotě 
98.686 Kč vč. DPH ČR - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje pro 
potřeby Požární stanice Soběslav.  
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Usnesen í  č. 6/076/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě a organizačním 
zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 5. 
2014.   
 
Usnesen í  č. 6/077/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem České Budějovice na uložení 
kanalizační a vodovodní sítě v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce (rozšíření) 
komunikace Na Pískách v Soběslavi“ na pozemku parc. č. 3623/3, který je ve 
vlastnictví Jihočeského kraje.  
 
Usnesen í  č. 6/078/2014 
Rada města souhlasí se stavební úpravou a následným převzetím chodníku a 
komunikace u výpravní budovy ČD v Soběslavi na pozemku parc. č. 4022/68 v k. ú. 
Soběslav, který je ve vlastnictví města, v souvislosti s modernizací železniční trati v 
úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav (SO51-30-01), kterou provede SŽDC, s. o., 
Praha.  
 
Usnesen í  č. 6/079/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž 9 ks nových plastových 
oken včetně žaluzií do objektu Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu 87.695 Kč + 
DPH.  
 
Usnesen í  č. 6/080/2014 
Rada města souhlasí s podáním žádosti do grantového programu Jihočeského kraje - 
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - na pořízení 
vybavení a technických prostředků pro Jednotku dobrovolných hasičů Soběslav v roce 
2014 s celkovými náklady ve výši 58.730 Kč vč. DPH. Spoluúčast města činí 17.620 
Kč.  
 
Usnesen í  č. 6/081/2014 
Rada města souhlasí s účastí místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského na 
zahraniční cestě do Evropského parlamentu v Bruselu pořádané Jihočeským krajem, 
České Budějovice, ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2014.  
 
Usnesen í  č. 6/082/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební 
úpravy domu čp. 1 v Soběslavi – obnova stropu, podlahy, příčky a oken“, které se 
konalo dne 14. 3. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 
750.585 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za 
cenu 802.510 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 6/083/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební 
úpravy objektu čp. 67/3 - hradu v Soběslavi – sanace vlhkosti zdiva“, které se konalo 
dne 17. 3. 2014 na MěÚ Soběslav. 
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Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 
1.180.937 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma PLASTPO, s. r. o., Tábor, 
za cenu 1.217.610 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 6/084/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Obnova oken a 
dveří v objektu čp. 152 – Rožmberský dům v Soběslavi“, které se konalo dne 17. 3. 
2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stal p. Roman Podráský, Soběslav, za cenu 131.962 Kč.   
 
Usnesen í  č. 6/085/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem ZŠ 
Soběslav, tř. Dr. E. Beneše, Mgr. Vlastimilem Říhou na  dodavatele zateplení půdy 
v budově ZŠ E. Beneše foukanou izolací, které se konalo dne 11. 3. 2014 v ZŠ E. 
Beneše. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma René Kropáček, Plzeň, za cenu 292.543 Kč 
vč. DPH.    
 
Usnesen í  č. 6/086/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
Hana Walweelová, Horka nad Moravou, na realizaci 14 drah hobbygolfu v prostorách 
koupaliště v Soběslavi za cenu 141.111 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 6/087/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
Lukáš Hamerník, Hrochův Týnec, na doplnění překážek skate parku na sídlišti 
Svákov v Soběslavi za cenu 181.500 Kč + DPH.   
 
Usnesen í  č. 6/088/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, 
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, na  
uložení kanalizace v ulici Petra Bezruče v Soběslavi v souvislosti s realizací akce 
„Soběslav Na Pískách – odvedení balastních vod“ na pozemku parc. č. 3976 v k. ú. 
Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.   
 
Usnesen í  č. 6/089/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2012 
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, provozní 
jednotka Soběslav, kterým se prodlužuje doba dokončení opravy chodníku v Tyršově 
ulici v Soběslavi do 31. 7. 2014 v souvislosti s kompletní rekonstrukcí komunikace, 
kterou provede Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, České Budějovice.  


