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

která se konala dne 15. dubna 2014 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 8/104/2014 
Rada města se za přítomnosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Falady a 
zástupce firmy E.ON Trend Ing. Tůmy seznámila s provozem kogeneračních jednotek 
umístěných v plynové kotelně na sídlišti Svákov a v plynové kotelně u náměstí 
Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 8/105/2014 
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., 
za rok 2013 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem. 
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2013 ve výši 82.845 Kč po 
zdanění bude rozdělen následujícím způsobem: 12.845 Kč do sociálního fondu 
organizace a 70.000 Kč do rezervního fondu organizace.   
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. 
o., na rok 2014 v předloženém znění.  
 
Usnesen í  č. 8/106/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města z prvního jednání konkurzní 
komise na obsazení pracovního místa ředitele/ky ZŠ Komenského Soběslav, které se 
uskutečnilo 9. 4. 2014.  
 
Usnesen í  č. 8/107/2014 
Rada města souhlasí s realizací nového parkoviště v Lužnické ulici v Soběslavi dle 
návrhu zpracovaného Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 8/108/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku parc. č. 
2168/1 v k. ú. Soběslav o výměře cca 40 m2 manželům Klípovým, Soběslav, z důvodu 
majetkoprávního vypořádání uložení mostu přes řeku Lužnici k malé vodní elektrárně 
Špačkův mlýn II, která je ve vlastnictví manželů Klípových.  
 
Usnesen í  č. 8/109/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Telefónica Czech Republic, a. s., Praha, na 
umístění podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 3830/1 a 3829 
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s výstavbou IV. 
železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. 
 
Usnesen í  č. 8/110/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a 
firmou Eurovia CS, a. s., Praha, na krátkodobý (od 16. 4. 2014 do 30. 11. 2014) 
pronájem pozemku  parc. č. 3438 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, pro 
účely realizace IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. 
Podmínkou pronájmu tohoto pozemku je jeho uvedení do původního stavu po 
skončení prací.  
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Usnesen í  č. 8/111/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Revitalizace 
náměstí Republiky a Palackého ulice v Soběslavi - stavební úpravy - 1. etapa“, které 
se konalo dne 11. 4. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma KAVEX Bohemia, s. r. o., České 
Budějovice, za cenu 5.505.177 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Spilka 
a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 5.657.058 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 8/112/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava Luční 
ulice Soběslav“, které se konalo dne 4. 4. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav,  
za cenu 539.845,51 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 8/113/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku „Rekonstrukce 
komunikace Na Pískách včetně kanalizace, vodovodu a úpravy stávajícího 
kanalizačního uzlu“, který se uskuteční dne 28. 4. 2014 od 13.00 hodin na MěÚ 
Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Ing. Luděk Smetana – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM 
Ladislav Bleha – člen ZM MUDr. Jan Chabr – člen ZM 
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
Jiří Weber – MěÚ Soběslav     Jiří Kubeš – MěÚ Soběslav 
 
Usnesen í  č. 8/114/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě a organizačním 
zajištění Setkání s hudbou - Komorního festivalu Soběslav 2014, které se uskuteční ve 
dnech 3. – 12. 7. 2014.  
 
Usnesen í  č. 8/115/2014 
Rada města souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence 
města Soběslavi v souvislosti s úpravou strojní části včetně měření a regulace při 
instalaci kogenerační jednotky v plynové kotelně u náměstí Republiky v Soběslavi dle 
seznamu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.  
 
Usnesen í  č. 8/116/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce 
OPŽP č. 12136144 mezi městem Soběslav a SFŽP ČR, Praha, kterou se do soupisu 
dokladů a účtů doplňuje bankovní účet dodavatele stavby – „Kompostárna Soběslav“ 
firmy Jihostav Soběslav, s. r. o.  
 
Usnesen í  č. 8/117/2014 
a) Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů uzavřené mezi městem Soběslav a firmou EKO-KOM, a. s., 
Praha, která nahrazuje dosud platnou smlouvu ze dne 25. 11. 2005 v návaznosti na 
nové znění občanského zákoníku.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k této smlouvě, kterým město 
pověřuje firmu Rumpold, s. r. o., Praha, Provozovna Tábor, plněním povinností města 
vyplývajících z čl. VI. odst. 1, 3, 4, 5, 7, 8 a 9 smlouvy – vykazováním a evidencí 
údajů spojených se sběrem separovaných odpadů na území města.   
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Usnesen í  č. 8/118/2014 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského 
bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Milanu 
Brázdovi, Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 119 v ulici Na 
Pískách v Soběslavi do nájmu Darině Kurejové, Soběslav, a dále s přenecháním 
městského bytu velikosti 1+1 v čp. 119 v ulici Na Pískách v Soběslavi do nájmu Anně 
Kotlárové, Soběslav.  
 


