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

která se konala dne 9. června 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 16/162/2015 
Rada města se za účasti ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše seznámila s programem a 
organizací Soběslavských slavností 2015, které se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015.  
 
Usnesen í  č. 16/163/2015 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření  
č. 2/2015 včetně zřízení termínovaného vkladu na uložení volných prostředků města ve výši 
35 mil. Kč u Oberbank AG dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ paní 
Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 16/164/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit použití finančních prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení města Soběslavi ve výši 370.002 Kč v roce 2015. 
 
Usnesen í  č. 16/165/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ 
Komenského Soběslav – zateplení východní strany fasády“, které se konalo dne 8. 6. 2015  na 
MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Radek Bouška, Chotoviny, za cenu 331.264 Kč 
bez DPH.  
 
Usnesen í  č. 16/166/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení pro výběr zhotovitele na havarijní opravu 
(rekonstrukci) kanalizace v ul. Vrchlického a Zátkova, které se konalo dne 8. 6. 2015  na 
MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 1.065.630 Kč 
bez DPH. Na druhém místě se umístila firma Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, za 
cenu 1.142.639 Kč bez DPH.  
 
Usnesen í  č. 16/167/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele basketbalových košů a 
tribuny do prostor sportovní haly, které se konalo dne 8. 6. 2015  na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma GLOBAL SPORT  ČUPA, s. r. o., Frýdlant, za 
cenu 448.800 Kč bez DPH.  
 
Usnesen í  č. 16/168/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku p. č. 1787 v k. ú. 
Soběslav o přibližné výměře 27 m2 od Ing. Ireny Červenkové, Praha, Ing. Evy Výborné, 
Soběslav, a Ing. arch. Pavla Výborného, České Budějovice, z důvodu vybudování chodníku 
v rámci  akce „Soběslav – parkoviště ve Wilsonově ulici“.     
 
Usnesen í  č. 16/169/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Plynová kotelna „K3“ náměstí 
Soběslav – výměna teplovodních plynových kotlů“, který se uskuteční dne 22. 6. 2015 
v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta 
Zdeněk Vránek – člen ZM Jan Pehe – člen ZM 
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Vl. Falada – jednatel SMS, s. r. o. Kamil Modl – člen ZM 
 
Usnesen í  č. 16/170/2015 
Rada města schvaluje účast města Soběslavi na realizaci společného projektu Dobrovolného 
svazku obcí Soběslavsko z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (DT7) na rok 2015 
pod názvem „Zlepšení vybavenosti a osvětlení veřejných prostor obcí DSO Soběslavsko“ a 
souhlasí s realizací své části projektu ve výši 69.729 Kč vč. DPH na dodávku odpadkových 
košů, laviček a košů na psí exkrementy od firmy JAFA BETON STYL, Pohnánec, Mladá 
Vožice. Vlastní zdroje města jsou ve výši 21.729 Kč, zbylá část ve výši 48.000 Kč je hrazena 
z uvedeného projektu. 
 
Usnesen í  č. 16/171/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního 
povolení mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, kterou město 
předává přeložku kabelového vedení NN budovanou v rámci akce „Stavební úpravy 
víceúčelové haly Soběslav“ na pozemku parc. č. 325/2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví 
města, firmě E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice.  
 
Usnesen í  č. 16/172/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. 
s., provozní jednotka Soběslav, na opravu chodníku v ulici U Jatek za cenu 344.199 Kč bez 
DPH.  
 
Usnesen í  č. 16/173/2015 
Rada města rozšiřuje program 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 
ve středu 24. 6. 2015 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o bod:  

� Zpráva kontrolního výboru ZM 
 
Usnesen í  č. 16/174/2015 
Rada města souhlasí s konáním akce „Dobrovol – multikulturní festival v Soběslavi“, která se 
bude konat v sobotu 13. 6. 2015 od 14:00 hod. v kempu na plovárně v Soběslavi. Pořadatelem 
akce je Dobrovolnické centrum Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav.  


