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

která se konala dne 3. února 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 7/029/2015 
a) Rada města za přítomnosti Ing. arch. Jaromíra Kročáka projednala návrh na rekonstrukci 
východní strany náměstí Republiky v Soběslavi.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. arch. 
Jaromírem Kročákem – Ateliér Kročák, České Budějovice, na zhotovení projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu – Revitalizace východní strany náměstí 
Republiky v Soběslavi za cenu 109.520 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 7/030/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2014 
předloženou vrchním strážníkem Městské policie Soběslav p. Miroslavem Drsem.  
 
Usnesen í  č. 7/031/2015 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 
4009 a 4008 (Andělská stoka) od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města.  
 
Usnesen í  č. 7/032/2015 
Rada města ukládá řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi a řediteli ZŠ Komenského 
Mgr. Janu Holasovi prověřit kalkulaci nákladů za obědy pro externí strávníky ve školních 
jídelnách obou škol.  
 
Usnesen í  č. 7/033/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele na opravu chodníků 
v ulicích Jeronýmova, Wilsonova, Zátkova, Lužnická a Petra Bezruče v Soběslavi v roce 
2015, které se uskutečnilo dne 2. 2. 2015  na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Karel Kovář, Soběslav, za cenu 525 Kč/m2 
chodníku a 330 Kč/bm silničního obrubníku. Na druhém místě se umístila firma Strabag, a. s., 
Provozní jednotka Soběslav, za cenu 549,40 Kč/m2 chodníku a 367,30 Kč/bm silničního 
obrubníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
Usnesen í  č. 7/034/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného provozovatelem 
vodohospodářského majetku města firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice, na dodávku a 
montáž nádrže na síran železitý pro ČOV Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Kemifloc, a. s., Přerov, za cenu 399.200 Kč, na 
druhém místě se umístila firma Envi-Pur, s. r. o., Soběslav, za cenu 461.487 Kč. Ceny jsou 
uvedeny bez DPH.  
 
Usnesen í  č. 7/035/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě  o nájmu ze dne 2. 1. 2001, ve 
znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 7, uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města 
Soběslavi, s. r. o., z důvodu aktualizace Přílohy č. 1 smlouvy o nájmu – Seznam hmotného 
investičního majetku (tj. stavební a strojní části kotelen) v souvislosti se zrušením kotelny K1 
(„Družstevní“) a převedením pod K II - plynovou kotelnu - sídl. Svákov, s účinností 
od 1. 1. 2015. 
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Usnesen í  č. 7/036/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 28. 12. 2005 
uzavřené mezi firmou Peta Bohemia, spol. s r. o., Soběslav, městem Soběslav a Mateřskou 
školou, Nerudova ulice, Soběslav, na pronájem nemovitostí a pozemků v Nerudově ulici 
v Soběslavi, které užívá mateřská škola, kterým se prodlužuje doba, na kterou je smlouva 
uzavřena, do 31. 8. 2025 a dále se upravuje výše nájmu s ohledem na výši inflace v roce 2013 
a v roce 2014. Výše ročního nájmu činí 299.692 Kč.  
 
Usnesen í  č. 7/037/2015 
Rada města souhlasí s účastí starosty města na zahraniční studijní cestě na Slovensko 
pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech  
6. – 13. 6. 2015.  
 
Usnesen í  č. 7/038/2015 
Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav rodinného domu čp. 75 na pozemku parc. 
č. 1246 v ulici Horní Příkopy v Soběslavi dle předložené projektové dokumentace 
vypracované Ing. arch. Jiřím Neužilem s výjimkou osazení vchodových dveří.  
 
Usnesen í  č. 7/039/2015 
Rada města ukládá řediteli Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petru Valešovi zajistit 
objednání nahrávacího zvukového systému pro jednání zastupitelstva města dle nabídky 
předložené firmou  KOCIS – Luboš Kocourek, Tábor, za cenu 47.737 Kč bez DPH.  
 


