
USNESENÍ 
7. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 5. dubna 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 7/091/2016 
Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek ceny vodného a stočného 
v roce 2015 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou ČEVAK, 
a. s., České Budějovice. Kladný výsledek ve výši 342.561 Kč bude zahrnut do rozpočtu města 
letošního roku.  
 
Usnesení č. 7/092/2016 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Soběslav a firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice, na dodávku a montáž nových 
sklolaminátových příček oddělujících nitrifikační a denitrifikační část nádrží na ČOV 
Soběslav za cenu 197.500 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 7/093/2016 
a) Rada města na základě návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem 
schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi, kterou dochází k zvýšení 
počtu pracovníků o tři, a to s platností od 1. 4. 2016. Celkový počet pracovníků úřadu je 74. 
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi zapracovat tyto změny 
do organizačního řádu úřadu. 
 
Usnesení č. 7/094/2016 
Rada města schvaluje nový ceník inzerce Soběslavské hlásky dle návrhu předloženého 
pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ Ing. Marií Lustovou s platností od  
1. 7. 2016. 
 
Usnesení č. 7/095/2016 
Rada města souhlasí s realizací nové dřevěné lávky přes Černovický potok u Domu dětí a 
mládeže dle varianty č. 2 (lepené vazníky) zpracované firmou KOŘEN Projekt, Tábor. 
 
Usnesení č. 7/096/2016 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 2/014/2016 ukládá vedoucímu kanceláře 
tajemníka MěÚ Ing. Bohumíru Ctiborovi zajistit zpracování dokumentace pro územní řízení 
protipovodňových opatření na Mokerském a Svákovském potoce.  
 
Usnesení č. 7/097/2016 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty 
města Mgr. Vladimíra Drachovského o možnosti zřízení dopravního terminálu u nádraží ČD 
v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 7/098/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 64/2 o výměře  
226 m2 za cenu 45.200 Kč  a  přijetí daru – pozemku p. č. 64/3 o výměře 61 m2 včetně 
hradební zdi, vše v  k. ú. Soběslav, od paní Julie Hoškové, Praha. 
 
Usnesení č. 7/099/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Komunikace Na 
Brousku v Soběslavi“, které se uskutečnilo 4. 4. 2016 na MěÚ Soběslav. 
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Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 
cenu 879.697,93 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma SWIETELSKY  stavební, s. r. 
o., České Budějovice, za cenu 925.421,71 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 7/100/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy a 
přístavba zázemí víceúčelové sportovní haly Soběslav“, které se uskutečnilo 4. 4. 2016 na 
MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 
5.690.841 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma JIHOSTAV Soběslav, s. r. o., 
Soběslav, za cenu 5.788.163 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 7/101/2016 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Dodávka a montáž dmychadel pro 
ČOV Soběslav“, který se uskuteční 18. 4. 2016 v 11:00 hod. na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města  
Kamil Modl – člen ZM Zdeněk Vránek – člen ZM  
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Jan Pehe – člen ZM  
Jiří Weber – MěÚ Soběslav – hlas poradní  
 
Usnesení č. 7/102/2016 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Záchrana gotického hradu 
v Soběslavi – výměna oken, oprava schodiště a stěn v části západního hradního křídla“, který 
se uskuteční 18. 4. 2016 v 11:30 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města  
Kamil Modl – člen ZM Zdeněk Vránek – člen ZM  
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Jan Pehe – člen ZM  
Ing. arch. Buzu – MěÚ Soběslav – hlas poradní  
 
Usnesení č. 7/103/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou AutoCont CZ, 
a. s., Ostrava, na správu a údržbu IT infrastruktury Městského úřadu v Soběslavi za cenu 
8.000 Kč/měsíc s účinností od 1. 4. 2016.  
 
Usnesení č. 7/104/2016 
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí se 
zakoupením mycího stroje GS630 Winterhalter za cenu 148.000 Kč vč. DPH do majetku 
školy. Mycí stroj bude pořízen z finančních prostředků mateřské školy.  
 
Usnesení č. 7/105/2016 
Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru ZM Mgr. Aleny 
Krejčové z jednání výboru dne 4. 4. 2016.    
 
Usnesení č. 7/106/2016 
Rada města souhlasí se zřízením nové přístupové cesty k rybníku Dolejší přes pozemky PK 
parc. č. 18 a 84/29 v k. ú. Chlebov, které jsou ve vlastnictví města.  


