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

která se konala dne 16. prosince 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 4/339/2014 
Rada města v souladu s § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává nový jednací řád Rady města Soběslavi dle návrhu předloženého starostou 
města Ing. Jindřichem Bláhou.  
 
Usnesen í  č. 4/340/2014 
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, 
kanalizace, vodovod, památky, náměstí a ostatní) v Soběslavi v roce 2015 dle návrhu 
předloženého místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským.  
 
Usnesen í  č. 4/341/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a 
vozidel města na rok 2015 organizovaného makléřem města firmou GrECo JLT Czech 
Republic, s. r. o., České Budějovice. Smlouva na pojištění v roce 2015 bude uzavřena  
s Českou pojišťovnou, a. s., za cenu 399.264 Kč. 
 
Usnesen í  č. 4/342/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy kanalizace v ulici 
Petra Bezruče v Soběslavi, které se uskutečnilo 15. 12. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 491.420 Kč + 
DPH, na druhém místě se umístila firma Strabag, a. s., Praha, Provozní jednotka Soběslav, za 
cenu 522.262,07 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 4/343/2014 
Rada města bere na vědomí seznam nedobytných pohledávek města Soběslavi, které budou 
vyřazeny k 31. 12. 2014 z účetnictví města dle soupisu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. 
Radkem Bryllem. 
 
Usnesen í  č. 4/344/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce 
„Soběslav-Wilsonova: příp. NN, Č. R. Svaz“ na pozemku parc. č. 1825/4 v k. ú. Soběslav, 
který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 4/345/2014 
a) Rada města souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 4. 12. 2007 mezi 
městem Soběslav a společností EUROFARMS, s. r. o., Heroltice, dohodou k 31. 12. 2014. 
b) Rada města souhlasí s uzavřením Pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem 
Soběslav a společností EUROFARMS, s. r. o., Heroltice, na propachtování zemědělských 
pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 31,8665 ha v k. ú. Nedvědice, Vesce, Čeraz a 
Dráchov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024. 
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Usnesen í  č. 4/346/2014 
Rada města na návrh jednatele Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petra Matouše 
schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování Lesního hospodářského plánu (LHP) pro 
lesní hospodářský celek (LHC) „Město Soběslav“, které se uskutečnilo 9. 12. 2014 v budově 
SLMS. Zadavatelem veřejné zakázky je Správa lesů města Soběslavi, spol. s r. o. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., za cenu  
305 Kč/ha + DPH, na druhém místě se umístila firma Lesprojekt východní Čechy, s. r. o., 
Hradec Králové, za cenu 340 Kč/ha.   
 
Usnesen í  č. 4/347/2014 
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 
s poskytnutím věcného daru  - 5 ks overalu v hodnotě 3.345 Kč + DPH od firmy 2PServis,  
s. r. o., Sušice, do majetku Senior-domu.  
 
Usnesen í  č. 4/348/2014 
Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase souhlasí 
s poskytnutím věcného daru – dresů a pohárů v hodnotě 4.670 Kč od firmy Autobusová 
doprava Libor Nejedlý, Soběslav, do majetku ZŠ.  
 
Usnesen í  č. 4/349/2014 
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 Marcele Hynkové, 
s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi do 
nájmu Lukáši Růžičkovi a s přenecháním městského bytu velikosti 1+KK v čp. 7/18 v ulici 
Na Pršíně v Soběslavi do nájmu Jaroslavu Chramostovi. 
 
 


