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

která se konala dne 16. září 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 17/229/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a 
místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o aktuálním stavu prací na 
rekonstrukci severní strany náměstí Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 17/230/2014 
Rada města souhlasí na základě výběrového řízení organizovaného provozovatelem 
vodohospodářského majetku města firmou ČEVAK, a. s., České Budějovice, 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou K&K TECHNOLOGY, 
a. s., Klatovy, na provedení nátěrů vnitřního ocelového pláště vyhnívací nádrže na 
ČOV Soběslav za cenu 530.371 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 17/231/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava části 
kanalizace v ulici U Nádraží v Soběslavi“, které se uskutečnilo 15. 9. 2014 na MěÚ 
Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu 282.450 Kč + 
DPH.  
 
Usnesen í  č. 17/232/2014 
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o jednání 
s vedením firmy GZ Media, a. s., Loděnice,  o termínech a postupu prací na otevření 
jejího nového výrobního závodu v Soběslavi na konci letošního roku.  
b) Rada města souhlasí s realizací nové přístupové komunikace k hale firmy GZ 
Media v areálu bývalého závodu Jitony Soběslav dle přiložené situace.  
 
Usnesen í  č. 17/233/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti mezi 
městem Soběslav a p. Jiřím Stiborem, Soběslav, a p. Leošem Vondruškou, Soběslav, 
kterým se prodlužuje nájemní smlouva na pronájem rybníku Špitálek na pozemku 
parc. č. 2336 v k. ú. Řípec o 5 let, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020.  
 
Usnesen í  č. 17/234/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem 
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení „Přípojky 
STL plynovodu k domu č. p. 275/2 na nábřeží O. Ostrčila v Soběslavi“ na pozemku 
parc. č. 3869 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.  
 
Usnesen í  č. 17/235/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem 
Soběslav a firmou FERT, a. s., Soběslav, za účasti města jako vlastníka sousedních 
pozemků na povolení stavby: „Nová výrobní hala 2014“.  
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Usnesen í  č. 17/236/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor uzavřené mezi městem Soběslav a p. Milanem Pivoňkou, Chlebov, kterým se 
řeší umístění označení provozovny v průchodu mezi Komerční bankou a obchodním 
domem Coop k provozovně p. Pivoňky na terase domu čp. 103/I za náměstím 
Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 17/237/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
T.O.D.O.K., s. r. o., Klenovice, na dodávku a montáž nové prosklené stěny 
v mezipatře Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu 41.120 Kč včetně DPH.  
 
Usnesen í  č. 17/238/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o rozsvěcení vánočního stromku 
s Radiem Blaník na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskuteční v pondělí  
1. 12. 2014 od 15:00 do 17:00 hod.  
 
Usnesen í  č. 17/239/2014 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové 
s úpravou rozpočtu č. 1 mateřské školy na rok 2014 dle předloženého návrhu. Změna 
rozpočtu se týká pouze mezipoložkových přesunů a nevyžaduje navýšení finančních 
prostředků pro MŠ.  
 
Usnesen í  č. 17/240/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o návštěvě 
delegace z partnerského města Sabinov v Soběslavi ve dnech 18. – 21. 9. 2014.  
 
Usnesen í  č. 17/241/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc. č. 519/2 a 
519/3 v k. ú. Soběslav od soukromého vlastníka z důvodu majetkoprávního 
vypořádání cesty z Květnové ulice k Andělské stoce k zajištění budoucího průchodu 
pro pěší a cyklisty pod železniční tratí v souvislosti s výstavbou IV. železničního 
koridoru v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí.   
 
Usnesen í  č. 17/242/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr zhotovitele nového parkoviště v Lužnické ulici, 
který se uskuteční 25. 9. 2014 od 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím 
složení: 
členové:      náhradníci:  
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
Ladislav Bleha – člen ZM   Mgr. Pavel Lintner – člen ZM 
Kamil Modl – člen RM   Václav Nedvěd – člen ZM 
 
Usnesen í  č. 17/243/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele nového výtahu do domu čp. 109/I 
na náměstí Republiky v Soběslavi, který se uskuteční 29. 9. 2014 od 13:30 hod. na 
MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové:      náhradníci:  
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
Ladislav Bleha – člen ZM   Mgr. Pavel Lintner – člen ZM 
Kamil Modl – člen RM   Václav Nedvěd – člen ZM 
Vladimír Falada – SMS, s. r. o.  Ing. Luděk Smetana – SMS, s. r. o. 


