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

která se konala dne 13. října 2015 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 23/236/2015 
Rada města si na místě samém prohlédla novou sportovní halu za gymnáziem ve sportovním 
areálu města včetně zázemí, které bude stavebně upraveno v příštím roce.  
Rada města projednala financování rekonstrukce sportovní haly předložené místostarostou 
města Soběslavi Mgr. Vladimírem Drachovským. 
 
Usnesen í  č. 23/237/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2015 mezi 
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na akci: „Přístavba a stavební 
úpravy sportovní haly Soběslav“, kterým se řeší změna obkladů stěn, střešního pláště, skladby 
podlah a vytápění za cenu 477.559 Kč + DPH. Celková cena stavebních prací na rekonstrukci 
sportovní haly činí 12.719.815 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 23/238/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP-N+V, 
s. r. o., Soběslav, na provedení demontáže stávajících rozvodů topení a armatur a na dodávku 
a montáž nových rozvodů, plynových zářičů a armatur na akci „Stavební úpravy sportovní 
haly Soběslav“ za cenu 288.887 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 23/239/2015 
Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště  
v Soběslavi v roce 2015 dle zprávy předložené jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,  
p. Vladimírem Faladou.  
 
Usnesen í  č. 23/240/2015 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o statickém průzkumu dřevěné lávky 
přes Černovický potok u Domu dětí a mládeže v Soběslavi a nutnosti její rekonstrukce v roce 
2016.  
 
Usnesen í  č. 23/241/2015 
a) Rada města bere na vědomí odstoupení paní Libuše Krlínové, Soběslav, od prodeje lesních 
pozemků parc. č.  263/1 a 263/2 v k. ú. Vesce schváleného usnesením ZM 5/036/2015 dne  
23. 9. 2015.  
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM 5/036/2015.  
 
Usnesen í  č. 23/242/2015 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 22/234/2015 bere na vědomí informaci starosty 
města o odhalení pamětní desky na kameni u horní studánky na Svákově v Soběslavi jako 
vzpomínku na spisovatele p. Miroslava Krejču, jenž psal o lese Svákov a strašidlu Doudlu, 
které se uskuteční v sobotu 7. 11. 2015.   
 
Usnesen í  č. 23/243/2015 
Rada města v souladu se zřizovací listinou ZŠ Komenského souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy mezi ZŠ Komenského a firmou Soběslavská pekárna, s. r. o., Soběslav, na 
poskytnutí daru 1.100 Kč měsíčně v období od 1. 10. 2015 do 30. 6. 2016 jako příspěvek na 
obědy pro dva žáky školy a dále s přijetím finanční odměny – daru ve výši 10.000 Kč za  
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vítězství žáků školy v Hejtmanově poháru v Jihočeském kraji od Asociace amatérských 
sportů České republiky určené na nákup sportovního vybavení pro školu. 
 
 
 
 
 


