
USNESENÍ 
21. schůze Rady města Soběslavi,  

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

 
Usnesení č. 21/315/2017 
Rada města se seznámila s návrhy dispozice bistra na hradním nádvoří a úprav parku  
u kulturního domu zpracovanými architektonickým studiem Mooza, Praha.  
Rada města pověřuje ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše zajištěním zapracování přijatých 
připomínek z jednání RM do uvedených návrhů.  
 
Usnesení č. 21/316/2017 
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2018 dle návrhu předloženého 
provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou ČEVAK, a. s., České 
Budějovice.  
Ceny pro rok 2018: vodné – 36,83 Kč/m3 + DPH, stočné – 23,26 Kč/m3 + DPH. Vodné  
+  stočné celkem 60,09 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 21/317/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměny poskytované 
neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ 
Ing. Radkem Bryllem.  
 
Usnesení č. 21/318/2017 
Rada města projednala studii Posouzení parkování v centru města Soběslavi zpracovanou 
ČVUT Praha, Fakulta dopravní, a pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra 
Drachovského zajištěním zapracování přijatých připomínek z jednání RM do uvedené studie.  
 
Usnesení č. 21/319/2017 
Rada města projednala rozvoj dětských hřišť v Soběslavi a pověřuje místostarostu města  
Mgr. Vladimíra Drachovského přípravou realizace obnovy hřišť v roce 2018.   
 
Usnesení č. 21/320/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 23 ke smlouvě o zabezpečení likvidace 
komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne 18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav 
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci 
komunálních odpadů v roce 2018 na částku 3.804.340 Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 21/321/2017 
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské  
a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2018 následujícím způsobem: 
týdenní svoz popelové nádoby 110 l … 2.700 Kč, 
sezónní svoz popelové nádoby 110 l … 1.190 Kč, 
týdenní svoz popelové nádoby 240 l ... 5.400 Kč, 
týdenní svoz kontejneru 1100 l … 17.990 Kč, 
sezónní svoz kontejneru 1100 l … 8.990 Kč. 
Ceny jsou stejné jako v roce 2017 a jsou uvedeny včetně DPH. 
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Usnesení č. 21/322/2017 
Rada města se seznámila s posudkem zdravotního a statického stavu dvou lip u kostela  
sv. Petra a Pavla pro objektivní zhodnocení jejich provozní bezpečnosti zpracovaným  
Ing. Petrem Fukou, Stádlec.  
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi uvedený posudek zveřejnit.  
 
Usnesení č. 21/323/2017 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města na 
rok 2017 ve výši 35.000 Kč organizaci Prevent 99, z. ú., Strakonice, na úhradu části nákladů 
spojených se zajišťováním protidrogové prevence v Soběslavi. 
 
Usnesení č. 21/324/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 1268 o výměře  
4 844 m2, p. č. 1299 o výměře 7 913 m2, p. č. 1378 o výměře 3 055 m2, vše v k. ú. 
Zvěrotice, od Jany Fišerové, Zvěrotice. 
 
Usnesení č. 21/325/2017 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „ČOV Soběslav – obnova čerpací 
stanice“, který se uskuteční 27. 11. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím 
složení: 
členové:  náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města  
Jan Pehe – člen ZM Zdeněk Vránek – člen ZM 
Mgr. Petr Valeš – člen RM MUDr. Jan Chabr – člen ZM 
 
Usnesení č. 21/326/2017 
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Vánočního jarmarku Rolničky“ v sobotu  
9. 12. 2017 od 8:30 hod. do 12:00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi. 
 
Usnesení č. 21/327/2017 
Rada města jmenuje komisi pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky „Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy  
– 5. etapa“ v následujícím složení: 
členové:  náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Kamil Modl – člen ZM  Marcela Hánová – členka ZM  
Mgr. Petr Lintner – člen RM Mgr. Pavel Lintner – člen ZM  
 
Usnesení č. 21/328/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky: 
„Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“, které se uskutečnilo  
13. 11. 2017 v Českých Budějovicích. Vítězem výběrového řízení se stala firma 
HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, za cenu 28.888.888 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 21/329/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017 mezi 
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají více a 
méně práce a posouvá termín dokončení stavebních prací z 31. 10. 2017 do 30. 11. 2017 
v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy sokolovny Soběslav“.  
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Usnesení č. 21/330/2017 
Rada města souhlasí s konáním tradičního silvestrovského běhu ulicemi města v noci z 30. na 
31. 12. 2017.  
 
Usnesení č. 21/331/2017 
Rada města revokuje své usnesení č. 18/279/2017 b) a 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 189.253 Kč + DPH.  
Zodpovídá: J. Pour, M. Koloušková (Z)  Termín:  31. 3. 2018 
 
Usnesení č. 21/332/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Stavební úpravy a 
změna užívání budovy ČOV Soběslav na pozemku p. č. 2168/12“, které se uskutečnilo  
13. 11. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Staveko-Servis, s. r. o., Tábor, za cenu  
1.158.579,48 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 21/333/2017 
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním tradičního 
novoročního ohňostroje, který se uskuteční 1. 1. 2018 v 18:00 hod. na náměstí Republiky 
v Soběslavi.   


