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

která se konala dne 31. března 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 11/093/2015 
a) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit vypsání koncesního řízení 
dle koncesního zákona na výběr provozovatele vodohospodářského majetku města.  
b) Do ukončení koncesního řízení bude prodloužena provozovatelská smlouva se stávajícím 
provozovatelem vodohospodářského majetku města – společností ČEVAK, a. s., České 
Budějovice.  
 
Usnesen í  č. 11/094/2015 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 18. března 2015.  
 
Usnesen í  č. 11/095/2015 
Rada města souhlasí se snížením kapacity v Mateřské škole Soběslav, Nerudova 278, od 1. 9. 
2015 ze současných 150 dětí na 140 dětí v mateřské škole a ze současných 160 stravovaných na 
140 stravovaných dětí ve školní jídelně. 
 
Usnesen í  č. 11/096/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž aeračních elementů na 
ČOV Soběslav, které se uskutečnilo dne 23. 3. 2015 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma ENVI-PUR, s. r. o., Praha, za cenu 474.586 Kč, na 
druhém místě se umístila firma FORTEX-AGS, a. s., Šumperk, za cenu 492.600 Kč. Ceny jsou 
uvedeny bez DPH.  
 
Usnesen í  č. 11/097/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele akce „Záchrana gotického 
hradu v Soběslavi – stavební úpravy a sanace části západního hradního křídla“, které se 
uskutečnilo dne 26. 3. 2015 na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 725.055 Kč, 
na druhém místě se umístila firma Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu 765.965 Kč. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
 
Usnesen í  č. 11/098/2015 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 14.000 Kč ze schváleného rozpočtu 
města v roce 2015 na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním koncertu k 80. výročí 
úmrtí hudebního skladatele Otakara Ostrčila, který se uskuteční v neděli 20. 9. 2015 od 18:00 
hod. ve Společenském centru Soběslavska (kino). Pořadatelem koncertu je Blatské muzeum 
v Soběslavi společně s městem Soběslav. Během koncertu zazní Smyčcový kvartet H dur 
Otakara Ostrčila v podání Zemlinského kvarteta, Praha.  
 
Usnesen í  č. 11/099/2015 
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 28. 6. 2007 uzavřené 
mezi městem Soběslav a paní Miroslavou Ondřejovou, Soběslav, na pronájem části pozemku  
p. č. 2181/2 v k. ú. Soběslav (před restaurací Máj v Soběslavi) dohodou k 31. 3. 2015.  
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Usnesen í  č. 11/100/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne  
28. 2. 2011 uzavřené mezi městem Soběslav a společností Vodafone Czech Republic, a. s., 
Praha, kterým se řeší umístění dvou nezávislých tras pro vedení optického kabelu na části 
nemovitosti na náměstí Republiky čp. 109, Soběslav I, a dále prodloužení doby nájmu do 1. 4. 
2025. 
 
Usnesen í  č. 11/101/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a p. Janem Váchou, 
Borkovice, na zhotovení 1 ks vrat a 2 ks dveří včetně nátěru a montáže v objektu domu čp. 152/I 
(Rožmberský dům) v ulici Petra Voka v Soběslavi za cenu 65.450 Kč.  
 
Usnesen í  č. 11/102/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Soběslav a 
p. Petrem Brabcem, Hořice na Šumavě, kterým se posunuje termín zhotovení modelu 
historického centra města Soběslavi z 31. 5. 2015 do 30. 6. 2015.  
 
Usnesen í  č. 11/103/2015 
Rada města souhlasí s žádostí ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše o převod DDM – 2 ks stolního 
fotbalu (inv. č. 27/09/20 a 28/09/20) z majetku Kulturního domu města Soběslavi 
(Společenského centra Soběslavska) do majetku ZŠ Komenského ul., Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 11/104/2015 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu 
velikosti 1+1 v  čp. 145/10 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Marii Bartáčkové, 
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v  čp. 103 na náměstí Republiky v Soběslavi do 
nájmu Marii Pojmonové, s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v  čp. 95/40 na náměstí 
Republiky v Soběslavi do nájmu Václavě Kalibové a s přenecháním městského bytu velikosti 
2+1 v čp. 373/45 v ulici Na Ohradě v Soběslavi do nájmu Martinu Kalinovi. 
 
Usnesen í  č. 11/105/2015 
Rada města bere na vědomí rezignaci p. Zdeňka Vránka na funkci člena Rady města Soběslavi  
k 1. 4. 2015.  


