
USNESENÍ 
8. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 18. dubna 2017 od 15:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 8/114/2017 
Rada města se seznámila s návrhem programu Soběslavských slavností 2017 předloženým 
ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem. Slavnosti se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017. 
 
Usnesení č. 8/115/2017 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 6/088/2017 ze dne 21. 3. 2017 schvaluje změnu 
odpisového plánu Kulturního domu města Soběslavi pro rok 2017 dle návrhu předloženého 
ředitelem organizace Mgr. Petrem Valešem v souvislosti s nákupem klavírního křídla August 
Förster za cenu 158.470 Kč.  
 
Usnesení č. 8/116/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Záchrana gotického hradu 
v Soběslavi – stavební úpravy části západního hradního křídla, výměna vrat a odstranění stropu 
hospodářské budovy, oprava ohradní zdi vč. výměny vrat“, které se uskutečnilo 12. 4. 2017 na 
MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma VIDOX, s. r. o., Český Krumlov, za cenu 1.121.972 Kč 
+ DPH. Na druhém místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.239.195 Kč 
+ DPH.  
 
Usnesení č. 8/117/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2015 mezi městem 
Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zpracování projektové 
dokumentace akce: „Stavební úpravy domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi“, kterým se 
prodlužuje termín zpracování a předání projektové dokumentace do 31. 5. 2017 a dále se navyšuje 
cena díla z 76.100 Kč + DPH na 105.800 Kč + DPH z důvodu změny dispozice 1. NP objektu.   
 
Usnesení č. 8/118/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a  
E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Okružní: Příp. NN 
Melichar“ na pozemcích p. č. 1696/1 a 3885/6 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 8/119/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
městem Soběslav a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce 
„Chlebov: Příp. NN, Vondruška“ na pozemku p. č. 1038/7 v k. ú. Chlebov, který je ve vlastnictví 
města. 
 
Usnesení č. 8/120/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 325/2 v k. ú Soběslav  
o výměře cca 9 m2 manželům Mgr. Romanu Bernatovi, Český Brod, a Mgr. Ivaně Bernatové, 
Soběslav, na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017. 
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Usnesení č. 8/121/2017 
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí  
s přijetím finančních darů pro Senior-dům Soběslav od obcí Klenovice a Košice za účelem 
zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.   
 
Usnesení č. 8/122/2017 
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750,  
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru na podporu realizace 
projektu školy s názvem „Zahrada sedmi barev“ od fyzických osob ve výši 116.003 Kč.  


