
USNESENÍ 
1. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 9. ledna 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 1/001/2018 
Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky 
města.  
Rada města děkuje paní Marii Klimešové za pečlivé a velmi pěkné vedení kroniky města.  
 
Usnesení č. 1/002/2018 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 19. prosince 2017.  
 
Usnesení č. 1/003/2018 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě a 
organizačním zajištění voleb prezidenta České republiky, které se uskuteční ve dnech  
12. a 13. ledna 2018.    
 
Usnesení č. 1/004/2018 
Rada města ruší Komisi fondu rozvoje bydlení.  
 
Usnesení č. 1/005/2018 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o jednání s firmou 
Dividend Plus, s. r. o., Tábor, ve věci budoucího rozvoje průmyslové zóny u dálnice D3 
v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 1/006/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2016 mezi 
městem Soběslav a firmou Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice, kterým se vypořádávají 
více a méně práce a stanovuje termín dokončení díla na akci „Komunikace a inženýrské sítě 
pro RD „U sídliště Svákov“ – Soběslav, 2. etapa“.  
 
Usnesení č. 1/007/2018 
a) Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o přípravě 
realizace projektu „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“. 
b) Rada města v návaznosti na své usnesení č. 21/328/2017 ze dne 14. 11. 2017 souhlasí  
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, 
na realizaci veřejné zakázky: „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“  
za cenu 28.888.888 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 1/008/2018 
Rada města jmenuje komisi pro výběr technického dozoru investora v rámci projektu „Rybník 
Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“, který se uskuteční v úterý 23. 1. 2018 
v 10:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ  Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ 
Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ Zdeněk Podlaha – pracovník OŽP MěÚ  
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Usnesení č. 1/009/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008 
uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje úplata 
za výkon veřejně prospěšných služeb pro město o 500.000 Kč + DPH z důvodu zvýšení 
rozsahu vykonávaných služeb s účinností od 1. 1. 2018. 
 
Usnesení č. 1/010/2018 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu 
Životní prostředí výzva č. 16/2017 Mateřskou školou Duha na realizaci projektu na školní 
zahradě „Zahrada sedmi barev“ v celkové výši 750.711 Kč.  
 
 
 


