
USNESENÍ 
18. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 3. října 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 18/278/2017 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 20. 9. 2017.  
 
Usnesení č. 18/279/2017 
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o postupu prací 
na přípravě nutných úprav objektů na ČOV Soběslav.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž oken a dveří do provozní budovy 
na ČOV Soběslav za cenu 187.875 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 18/280/2017 
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského  
o postupu prací na realizaci inženýrských sítí na sídlišti Svákov – 2. etapa k 3. 10. 2017.  
 
Usnesení č. 18/281/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného Stavební poradnou, spol. 
s r. o., České Budějovice, na výběr dodavatele veřejné zakázky: „Stavební úpravy domu čp. 1 
na náměstí Republiky v Soběslavi“, které se uskutečnilo 2. 10. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu  
14.184.999 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 18/282/2017 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o aktuální situaci 
rozvoje průmyslové zóny u dálnice D3 v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 18/283/2017 
Rada  města  souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici 
Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi žadateli dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí 
rady města.  
 
Usnesení č. 18/284/2017 
Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště  
v Soběslavi v roce 2017 dle zprávy předložené jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,  
p. Vladimírem Faladou.  
 
Usnesení č. 18/285/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a 
Římskokatolickou farností Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na 
rok 2017 ve výši 140.000 Kč, a to na opravy kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi. 
 
Usnesení č. 18/286/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Farním 
sborem Českobratrské církve evangelické v Soběslavi na poskytnutí dotace ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2017 ve výši 48.000 Kč, a to na částečné financování vybudování 
bezbariérového vstupu do evangelického kostela v Soběslavi. 
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Usnesení č. 18/287/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru – pozemků p. č. 3608/1 
s pravděpodobnou  výměrou  části 37 m2, p. č. 3608/5 – 15 m2, p. č. 3606 – 277 m2, p. č. 
3607 – 1 408 m2, p. č. 3601/11 – 1 049 m2, vše v k. ú. Soběslav, od Impregnace Soběslav,  
s. r. o., Soběslav.   
 
Usnesení č. 18/288/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na majetkoprávní vypořádání „Trafostanice PTS 
Starý rybník“ na pozemku p. č.  3065 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 18/289/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni – 
pozemkové služebnosti mezi městem Soběslav a Bohuslavou a Jiřím Hořejšovými, Soběslav, 
v souvislosti s realizací akce „Plynovodní přípojka k objektu čp. 235, Žižkova, Soběslav II“, 
na pozemku p. č. 3840 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 18/290/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav 
a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, ze dne 8. 9. 2017, kterým dochází k posunutí 
termínu dokončení stavebních prací včetně předání díla akce „Úpravy západní části prostoru 
za náměstím Republiky v Soběslavi – 4. etapa“ z 31. 10. 2017 do 30. 11. 2017.  
 
Usnesení č. 18/291/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav 
a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, ze dne 23. 8. 2017, kterým dochází 
k posunutí termínu dokončení akce „Chlebov – oprava místní komunikace na parc. č. 579/2, 
10, 11“ z 30. 9. 2017  do 15. 11. 2017.  
 
Usnesení č. 18/292/2017 
Rada města souhlasí s odkoupením 16 ks vánočních světelných dekorů včetně příslušenství od 
firmy MK-mont illuminations, s. r. o., Klášterec nad Ohří, za cenu 74.088 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 18/293/2017 
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 
Soběslav, Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s vyřazením chladničky Vestfrost FKS 471, rok 
výroby 1996, z evidence majetku školy. 
 
Usnesení č. 18/294/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební 
poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ za cenu 45.000 Kč + DPH. 


