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

která se konala dne 28. dubna 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
 
Usnesen í  č. 13/113/2015 
Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek ceny vodného a stočného 
v roce 2014 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou ČEVAK, 
a. s., České Budějovice.  
 
Usnesen í  č. 13/114/2015 
Rada města ukládá vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcele Kolouškové vypsat 
výběrové řízení na zhodnocení volných finančních prostředků města.  
 
Usnesen í  č. 13/115/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ  
Ing. Radka Brylla o průběhu a výstupech projektu meziobecní spolupráce, který realizuje 
Svaz měst a obcí ČR a ve kterém je město Soběslav partnerem projektu pro správní území 
obce s rozšířenou působností.  
 
Usnesen í  č. 13/116/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Soběslav a  
p. Ladislavem Klementem, Dráchov, na propachtování zemědělských pozemků p. č. 1215/1 a 
1216 v k. ú. Dráchov, které jsou ve vlastnictví města. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
5 let od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2020. 
 
Usnesen í  č. 13/117/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 
městem Soběslav a O2 Czech Republic, a. s., Praha, na umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě v ulici Petra Bezruče do pozemků p. č. 4022/63, 4022/73 a 
3857 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 13/118/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Českou 
republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje ve věci pronájmu pozemku p. č. 
77/1 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví ČR – Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje pod 
domem na náměstí Republiky čp. 95 ve vlastnictví města s účinností od 1. 4. 2015.  
 
Usnesen í  č. 13/119/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o dílo mezi městem Soběslav a firmou E.ON Česká 
republika, s. r. o., České Budějovice, na zpracování pasportu veřejného osvětlení za cenu 
42.283 Kč + DPH a dále na zpracování koncepce veřejného osvětlení pro město Soběslav a 
místní části Chlebov a Nedvědice za cenu 66.734 Kč + DPH.   
 
Usnesen í  č. 13/120/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou DIPOS 
Tábor, a. s., na realizaci oprav místních komunikací po zimě v Soběslavi metodou SILKOT za 
cenu 150.000 Kč + DPH.   
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Usnesen í  č. 13/121/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr zhotovitele parkoviště v ulici Wilsonova v Soběslavi, 
který se uskuteční dne 7. 5. 2015 od 11:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta 
Jan Pehe – člen ZM  Kamil Modl – člen ZM 
Zdeněk Vránek – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
 
Usnesen í  č. 13/122/2015 
Rada  města schvaluje uzavření dodatku č. 35 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru 
ve městě Soběslav uzavřené dne 26. 6. 1996 s firmou RUMPOLD, s. r. o., kterým se řeší 
navýšení frekvence svozu separovaného sběru na území města Soběslavi v roce 2015. Cena 
svozu separovaného sběru v roce 2015 se zvyšuje o 66.821 Kč + DPH z 484.450 Kč na 
551.271 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 13/123/2015 
Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky na zpracovatele „Lesních 
hospodářských osnov Soběslav pro zařizovací obvod Jindřichův Hradec”, které se uskuteční 
dne 5. 5. 2015 od 8:00 hod. na MěÚ  Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta 
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ Ing. Marie Staňková  – vedoucí OŽP MěÚ 
Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS, s. r. o. Rudolf Janoušek  – pracovník SLMS, s. r. o. 
Ing. Jan Kocourek – pracovník MěÚ Michal Turek – pracovník MěÚ 
Roman Kačur  - pracovník OŽP MěÚ Jiří Rozum – pracovník OŽP MěÚ  
 
Usnesen í  č. 13/124/2015 
Rada města souhlasí na návrh ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy s uzavřením 
kupních smluv mezi ZŠ E. Beneše Soběslav a firmou O. K. SERVIS BioPro, s. r. o., Praha, na 
dodávku souboru výukových pomůcek za cenu 412.103 Kč včetně DPH a firmou BOXED,  
s. r. o., Praha, na dodávku interaktivní tabule + počítačové stanice za cenu 561.703 Kč včetně 
DPH. Obě firmy zvítězily ve výběrovém řízení organizovaném ZŠ v souvislosti s realizací 
projektu „Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50“ 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – oblast podpory 2.4 Rozvoj 
infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.   


