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

která se konala dne 4. března 2014 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 5/049/2014 
a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města 
Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, 
provedené k 31. 12. 2013 dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ ing. Radkem 
Bryllem. 
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2013 dle návrhů 
předložených inventarizační komisí.   
c) Rada města souhlasí s vyřazením výpočetní techniky používané při výkonu 
dopravně správních agend na MěÚ v Soběslavi v roce 2014 dle předloženého návrhu.   
d) Rada města souhlasí s vyřazením osobního automobilu Škoda Fabia RZ 2C7 6800, 
rok výroby 2005, z účetní evidence města v roce 2014 a s jeho následným odprodejem 
prostřednictvím autobazaru.  
 
Usnesen í  č. 5/050/2014 
Rada města v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje vnitřní Směrnici města Soběslavi č. 1/2014 o 
veřejných zakázkách v předloženém znění s účinností od 1. 3. 2014.  
 
Usnesen í  č. 5/051/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Soběslav, Nerudova 
ul., za rok 2013 předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 908,52 Kč bude rozdělen následujícím 
způsobem: 500 Kč do fondu odměn a 408,52 Kč do rezervního fondu organizace.   
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul. na rok 2014 
v předloženém znění.   
 
Usnesen í  č. 5/052/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Duha Soběslav,  
sídliště Míru, za rok 2013 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 62.661,99 Kč bude rozdělen následujícím 
způsobem: 32.298 Kč do fondu odměn a 30.363,99 Kč do rezervního fondu 
organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na sídlišti Míru na rok 2014 
v předloženém znění. 
 
Usnesen í  č. 5/053/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Soběslavi v roce 2014 pěti žadatelům v celkové výši 300.000 
Kč.  
 
Usnesen í  č. 5/054/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit podle § 67 a § 68 zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro další volební období 2014 
- 2018 dvacet jedna členů zastupitelstva města (sedm členů rady města), stejně jako 
v minulých volebních obdobích.  



- 2 - 

 
Usnesen í  č. 5/055/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnického podílu 
pozemků parc. č. 3664/99 a 3623/10 v k. ú. Soběslav od soukromých vlastníků 
v budoucí průmyslové zóně Na Pískách.  
 
Usnesen í  č. 5/056/2014 
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 – Rašínova: příp. NN, TODOK, 
WaW“ na pozemcích parc. č. 3836 a 3838 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví 
města. 
 
Usnesen í  č. 5/057/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 12. 3. 2002 uzavřené mezi městem Soběslav a paní Dagmar 
Zemanovou, Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě 
čp. 44 a 45/I v Kostelní ulici v Soběslavi (kadeřnictví), který je ve vlastnictví města, o 
5 let, tj. do 31. 3. 2019.  
 
Usnesen í  č. 5/058/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 17. 3. 2009 uzavřené mezi městem Soběslav a panem Ladislavem 
Palečkem, Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě 
čp. 95 na náměstí Republiky v Soběslavi (cyklo sport), který je ve vlastnictví města, o 
5 let, tj. do 31. 3. 2019.  
 
Usnesen í  č. 5/059/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským 
krajem jako poskytovatelem, příspěvkovou organizací města Poliklinika Soběslav 
jako příjemcem, za účasti města na poskytnutí finanční částky z rozpočtu Jihočeského 
kraje ve výši 857.000 Kč na financování Lékařské služby první pomoci na Poliklinice 
Soběslav v roce 2014.  
 
Usnesen í  č. 5/060/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru 
v domě čp. 144/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 14. 2. 2014 
na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Computel CZ, s. r. o., Soběslav. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 5 let od 1. 5. 2014.  
 
Usnesen í  č. 5/061/2014 
Rada města na základě návrhu ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra 
Valeše souhlasí s použitím finančních prostředků z fondu rozvoje investičního 
majetku organizace ve výši 73.955 Kč na nákup zařízení kuchyně kulturního domu.  
 
Usnesen í  č. 5/062/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelkou Senior-
domu Soběslav Ing. Zinou Petráskovou na pořízení osobního automobilu.   
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Vítězem výběrového řízení se stala firma SOME, s. r. o., Jindřichův Hradec, 
s dodávkou vozu Peugeot Partner 1,6 HDi 90k za cenu 327.789 Kč vč. DPH. Vozidlo 
bude zakoupeno z investičního fondu Senior-domu Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 5/063/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení pro výběr dodavatele na opravu 
chodníků v ulicích Kadlecova, Nerudova, Luční, Lužnická, E. Beneše, Komenského, 
U Nádraží a Tyršova v Soběslavi v roce 2014, které se konalo dne 28. 2. 2014 na 
MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav, 
za cenu 547,60 Kč/1 m2 chodníku a 353,20 Kč/1 bm silničního obrubníku. Na druhém 
místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 552 Kč/1 m2 
chodníku, 385 Kč/1 bm silničního obrubníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
Usnesen í  č. 5/064/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce 
kanalizace v ulici Jeronýmova v Soběslavi, které se konalo dne 3. 3. 2014 na MěÚ 
Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu 2.154.671 Kč 
+ DPH. Na druhém místě se umístila firma Swietelsky stavební, s. r. o., České 
Budějovice,  za cenu 2.179.325,25 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 5/065/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy domu čp. 1 v 
Soběslavi – obnova stropu, podlahy, příčky a oken“, který se uskuteční dne 14. března 
2014 od 13.15 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Věra Hanzalová – MěÚ Soběslav 
Ladislav Bleha – člen ZM MUDr. Jan Chabr – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Ing. Luděk Smetana – člen ZM 
Kamil Modl – člen RM Zdeněk Vránek – člen ZM 
Jiří Weber – MěÚ Soběslav      Pavlína Chalupská – MěÚ Soběslav 
 
Usnesen í  č. 5/066/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy objektu čp. 
67/3 - hradu v Soběslavi – sanace vlhkosti zdiva“, který se uskuteční dne 17. března 
2014 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové:  náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha - starosta 
Ladislav Bleha – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM  
Jan Pehe – člen ZM Zdeněk Vránek – člen ZM 
Ing. Luděk Smetana – člen ZM MUDr. Jan Chabr – člen ZM 
Kamil Modl – člen RM        Mgr. Petr Valeš – člen ZM    
 
Usnesen í  č. 5/067/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem 
Soběslav a firmou České houby, a. s., Nedvědice, za účasti města jako vlastníka 
sousedních pozemků na povolení stavby: „Dostavba areálu České houby, a. s., 
Nedvědice – I. etapa“.  
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Usnesen í  č. 5/068/2014 
Rada města souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy, základní školy speciální a 
praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav ze současných 15 dětí na 
požadovaných 20 dětí pro obor vzdělání mateřská škola v souvislosti s podáním 
žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.  
 


