
- 1 - 

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

která se konala dne 29. dubna 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 9/119/2014 
Rada města projednala Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 
2014 až 2023 ve městě Soběslav zpracovaný provozovatelem vodohospodářského 
majetku města – ČEVAK, a. s., České Budějovice, a doporučuje jej zastupitelstvu 
města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 9/120/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vystoupení města Soběslavi 
z Místní akční skupiny přírody a venkova jihočeského kraje a schválit vstup města do  
MAS Lužnice, o. s., se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně.  
 
Usnesen í  č. 9/121/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 
hry na území města Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 9/122/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. 3/LR/SSB2-2014 o podmínkách zřízení 
a budoucí smlouvě o právu věcného břemene – služebnosti mezi městem Soběslav a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha, na realizaci protlaku pod komunikací I/3 
(E55) v souvislosti s realizací akce „Propojení kotelen Svákov – Družstevní“.  
 
Usnesen í  č. 9/123/2014 
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 – Lhotka, přeložka podpěrného bodu 
VN, ŘSD ČR“ na pozemku parc. č. 3167/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví 
města. 
 
Usnesen í  č. 9/124/2014 
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: Rek. TS Bechyňská“ na pozemcích 
parc. č. 2207/27, 28, 29 a 30 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 9/125/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o rozhodnutí Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, České Budějovice, ze dne 22. 4. 2014, kterým se vyřazuje 
Komenského ulice a část ulice Bechyňské od Školního náměstí k silnici I/3 (E55) ze 
silniční sítě Jihočeského kraje. Obě komunikace budou následně předány bezúplatně 
do vlastnictví města.  
 
Usnesen í  č. 9/126/2014 
Rada města na základě vyhodnocení nabídek z průzkumu trhu souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou ASKA – architektonické studio, Ing. 
arch. Jan Stach, Tábor, na zpracování nové územní studie průmyslové zóny u dálnice 
D3 za cenu 65.000 Kč.  
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Usnesen í  č. 9/127/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce 
komunikace Na Pískách včetně kanalizace, vodovodu a úpravy stávajícího 
kanalizačního uzlu“, které se konalo dne 28. 4. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 
3.963.675 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Strabag, a. s., České 
Budějovice, Provozní jednotka Soběslav, za cenu 3.979.627 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 9/128/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu komunikací po zimě v 
Soběslavi, které se konalo dne 28. 4. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma ASFALT OK, s. r. o., České Budějovice, za 
cenu 406 Kč + DPH/1 m2 komunikace.    
 
Usnesen í  č. 9/129/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr na dodavatele sanace – odstranění zemní 
vlhkosti v budově ZŠ Komenského – 2. etapa, který se uskuteční dne 12. 5. 2014 od 
13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta města Vladimír Líkař – člen ZM 
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Ladislav Bleha – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Ing. Luděk Smetana – člen ZM 
Kamil Modl – člen RM Jaroslava Blažková – členka ZM 
Mgr. Jar.  Koldan - ředitel ZŠ Komenského   Novotný Josef – zástupce ředitele ZŠ 
 
Usnesen í  č. 9/130/2014 
Rada města v souladu se stanovami Správy města Soběslavi, s. r. o., souhlasí na návrh 
jednatele SMS, s. r. o., p. Vladimíra Falady s nákupem podkopávače kompostu typ 
AVP250 za cenu 199.860 Kč + DPH, s opravou asfaltových povrchů v areálu SMS, s. 
r. o., v Soběslavi firmou Vialit, spol. s r. o., Soběslav, za cenu 146.157 Kč + DPH a 
s rekonstrukcí stávajícího chodníku firmou Karel Kovář, Soběslav, za cenu 71.278 Kč 
+ DPH z prostředků společnosti.  
 


