USNESENÍ
7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 3. dubna 2012 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
U s n e s e n í č. 7/080/2012
Rada města bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ ing. Radka Brylla o předání
osvědčení Ing. Jiřímu Zaviačičovi v souvislosti s jeho nástupem na uprázdněný
mandát v zastupitelstvu města Soběslavi po p. Josefu Pourovi.
U s n e s e n í č. 7/081/2012
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě na realizaci
protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé části Černovického potoka
v Soběslavi. Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby protipovodňových
opatření v Soběslavi, které realizovalo Povodí Vltavy, s. p., se stala firma Hochtief
CZ, a. s., za cenu 42.960.509,- Kč + DPH.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o financování akce
realizované v rámci Programu 129 120 mezi ČR – Ministerstvem zemědělství Praha
jako správcem programu, Povodím Vltavy, s. p., Praha, jako žadatelem a městem
Soběslav jako navrhovatelem na realizaci a financování akce „Soběslav –
protipovodňová opatření“.
U s n e s e n í č. 7/082/2012
Rada města schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele akce „Regenerace
panelového sídliště Svákov – etapa 1 A“, které se uskutečnilo 26. 3. 2012 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
6.238.680,- Kč vč. DPH. Na druhém místě se umístila firma Strabag, a. s., Provozní
jednotka Soběslav, za cenu 6.396.542,58,- Kč vč. DPH.
U s n e s e n í č. 7/083/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy chodníků
v Soběslavi v roce 2012, které se uskutečnilo 14. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav,
za cenu 652,4 Kč/m2 + DPH.
U s n e s e n í č. 7/084/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby nového
antukového hřiště na odbíjenou ve sportovním areálu v Soběslavi, které se
uskutečnilo 26. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma SIBERA SYSTEM, s. r. o., Stará Boleslav,
za cenu 676.681,- Kč vč. DPH.
U s n e s e n í č. 7/085/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: „Hrad Soběslav - stavební
úpravy a sanace sklepů“, které se uskutečnilo 23. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.314.150,- Kč vč. DPH, na druhém místě se umístila firma Hora, s. r. o., Tábor, za
cenu 1.552.364,- Kč vč. DPH.
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U s n e s e n í č. 7/086/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem ZŠ
E. Beneše Mgr. Vlastimilem Říhou na výměnu dřevěných oken nad vstupem v jižním
křídle školy.
Vítězem výběrového řízení se stala firma LD okna Tábor za cenu 256.003,- Kč vč.
DPH.
U s n e s e n í č. 7/087/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
ERMONT, spol. s r. o., Hlinsko, na doplnění solárního ohřevu vody na koupališti
v Soběslavi včetně přepojení TUV do všech bazénů za cenu 388.461,- Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 7/088/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav kabelové vedení NN Nad Hvížďalkou“
na pozemku parc. č. 3954/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
U s n e s e n í č. 7/089/2012
Rada města v návaznosti na nový zákon č. 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách
schvaluje směrnici města Soběslavi, která upravuje zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městem Soběslav a městem zřízených organizací s účinností od 1. 4.
2012.
U s n e s e n í č. 7/090/2012
Rada města na návrh ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy schvaluje použití
finančních prostředků z investičního fondu Základní školy E. Beneše v celkové výši
429.468,- Kč na pořízení nového elektrického sporáku RM Gastro PC-90E a el.
konvektomatu 20xGN1/1 RETIGO do školní jídelny.
U s n e s e n í č. 7/091/2012
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele druhé Aktualizace podkladů pro
rozbor udržitelného rozvoje území a zpracování druhé aktualizace rozboru
udržitelného rozvoje území, který se uskuteční 23. 4. 2012 na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Lintner – člen RM
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ
Ing. Dana Hořická – OVRR MěÚ
M. Javorská – hlas poradní – OVRR MěÚ
U s n e s e n í č. 7/092/2012
Rada města souhlasí se zařazením následujících akcí do Programu regenerace městské
památkové zóny Soběslav v roce 2012 a doporučuje je zastupitelstvu města ke
schválení:
 kostel sv. Víta – obnova dvou vstupních dveří restaurátorským způsobem –
celkové náklady 63.000,- Kč (z toho příspěvek Ministerstva kultury 63.000,Kč);
 městské hradby parc. č. 111 – obnova hradební zdi – celkové náklady
146.040,- Kč (z toho prostředky vlastníka 61.040,- Kč, příspěvek města
15.000,- Kč a příspěvek Ministerstva kultury 70.000,- Kč);
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budova čp. 1 (bývalá radnice) – statické zajištění objektu (I. etapa) – celkové
předpokládané náklady 1.334.000,- Kč (z toho příspěvek města 667.000,- Kč a
příspěvek Ministerstva kultury 667.000,- Kč).
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