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

která se konala dne 15. září 2015 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 21/215/2015 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty 
města Mgr. Vladimíra Drachovského o aktuálním stavu prací na rekonstrukci východní strany 
náměstí Republiky a Palackého ulice v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 21/216/2015 
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o 
postupu prací a financování rekonstrukce sportovní haly za gymnáziem ve sportovním areálu 
města.  
 
Usnesen í  č. 21/217/2015 
Rada města schvaluje Regulativy pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Svákov zpracované 
vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče Ing. arch. Dagmar Buzu se změnami 
vzešlými z jednání RM.  
 
Usnesen í  č. 21/218/2015 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a členky RM paní 
Ludmily Zbytovské o stávající situaci cyklotrasy „Lužnice“ v okolí města Soběslavi a o 
variantních návrzích jejího budoucího vedení.  
 
Usnesen í  č. 21/219/2015 
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu MŠ Nerudova ul. v roce 2015 dle návrhu 
předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou v souvislosti se zakoupením nového 
dlouhodobého majetku – myčky nádobí Winterhalter UC-M, nerezového stolu k myčce a 
elektrického konvektomatu Rational.    
 
Usnesen í  č. 21/220/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele výměny serverů na MěÚ 
Soběslav, které se konalo ve dnech 3. 9. a 8. 9. 2015. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma AutoCont CZ, a. s., Ostrava, za cenu 1.577.098 Kč 
včetně DPH. Na druhém místě se umístila firma TranSoft, a. s., České Budějovice, za cenu 
1.933.217 Kč včetně DPH. 
 
Usnesen í  č. 21/221/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 17. 8. 
2000 uzavřené mezi městem Soběslav a p. Romanem Paušem, Soběslav, p. Josefem Fišperou, 
Soběslav, a p. Miroslavem Bártou, Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu pozemků – 
rybníků Velká, Dolní a Horní Nohavice na pozemcích p. č. 1226, 1338 a 1350 v k. ú. Rybova 
Lhota o 5 let, tj. do 31. 12. 2020. 
 
Usnesen í  č. 21/222/2015 
Rada města ruší své usnesení č. 19/202/2015 ze dne 18. 8. 2015 týkající se pronájmu 
nebytových prostor v domě čp. 103/I na náměstí Republiky v Soběslavi Tělovýchovné 
jednotě Sokol Soběslav. Důvodem je ztráta zájmu TJ Sokol Soběslav o tento prostor.  
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Usnesen í  č. 21/223/2015 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 19/205/2015 ze dne 18. 8. 2015 doporučuje 
zastupitelstvu města schválit směnu pozemků bez doplatku mezi městem Soběslav a Správou 
lesů města Soběslavi, spol. s r. o., tak, že město Soběslav se stane výlučným vlastníkem 
části pozemku parc. č. 1506/9 o výměře cca 52 m2 a  Správa lesů města Soběslavi, spol. s r. 
o., se stane výlučným vlastníkem části pozemku parc. č. 1506/1 o výměře cca 74 m2. 
 
Usnesen í  č. 21/224/2015 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 11/093/2015 ze dne 31. 3. 2015 souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu staveb a zařízení pro výrobu a dopravu pitné 
vody a odvádění a čištění odpadních vod a o obstarání správy a provozu veřejných vodovodů 
a kanalizací ve městě Soběslav ze dne 1. 12. 1999 mezi městem Soběslav a firmou Čevak, a. 
s., České Budějovice, kterým se řeší prodloužení uvedené smlouvy do ukončení výběrového 
řízení dle koncesního zákona na provozovatele vodohospodářského majetku města.  
 
Usnesen í  č. 21/225/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Sweco 
Hydroprojekt, a. s., Praha, odštěpný závod České Budějovice, na zpracování studie 
protipovodňových opatření v lokalitě Na Cihelně v Soběslavi (Mokerské strouhy) za cenu 
62.000 Kč + DPH. 
 
Usnesen í  č. 21/226/2015 
Rada města souhlasí na návrh Ing. Ziny Petráskové, ředitelky Senior-domu Soběslav, 
s vyřazením aktivní antidekubitní matrace, pořizovací cena 79.333,40 Kč, rok pořízení 2004, 
z majetku Senior-domu Soběslav.  
 


