USNESE NÍ
3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 6. února 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 3/027/2018
Rada města souhlasí s realizací interiéru v domě čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi dle
návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.
Usnesení č. 3/028/2018
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2017
předloženou vrchním strážníkem p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 3/029/2018
a) Rada města souhlasí s úpravou parkoviště a chodníků u kulturního domu a v Bezděkově
ulici v Soběslavi dle návrhu zpracovaného Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku parc. č. 390/2
v k. ú. Soběslav o výměře cca 620 m2 od fyzické osoby za účelem budoucího vybudování
parkoviště u stadionu.
Usnesení č. 3/030/2018
Rada města na základě žádosti plk. Ing. Petra Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru
JčK ÚO Tábor, doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru
Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje ÚO Tábor na zakoupení termokamery pro
potřeby Požární stanice Soběslav.
Usnesení č. 3/031/2018
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě
projektu dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z 21. 6. 2017 mezi
městem Soběslav a firmou Projekt centrum NOVA, s. r. o., Pelhřimov, na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení akce „Dopravní přestupní terminál – Soběslav“,
kterým se posunuje termín odevzdání dokumentace do 15. 2. 2018.
Usnesení č. 3/032/2018
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu,
výsledcích a organizačním zajištění druhého kola voleb prezidenta republiky v Soběslavi,
které se uskutečnilo 26.–27. 1. 2018.
Usnesení č. 3/033/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Chodníky Soběslav
2018“, které se uskutečnilo 5. 2. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu 540 Kč/m2 chodníku a
325 Kč/bm silničního obrubníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Usnesení č. 3/034/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Centrální ČOV
Chlebov – doplnění o sedimentační nádrž“, které se uskutečnilo 5. 2. 2018 na MěÚ Soběslav.

Vítězem výběrového řízení se stala firma Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu
599.922,32 Kč + DPH.
Usnesení č. 3/035/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka
v rámci akce „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“, které se
uskutečnilo 23. a 29. 1. 2018 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma
VHS Consult, s. r. o., Řípec, za cenu 514.250 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 3/036/2018
Rada města bere na vědomí soupis nedobytných pohledávek města Soběslavi, které byly
vyřazeny k 31. 12. 2017 z účetnictví města, předložený paní Andreou Jelínkovou, pracovnicí
finančního odboru MěÚ Soběslav.
Usnesení č. 3/037/2018
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi městem Soběslav a firmou R&P,
a. s., Veselí nad Lužnicí, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou
Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o.,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč pro potřeby Městské policie Soběslav v roce 2018.
Usnesení č. 3/038/2018
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Ing. Vilémem
Šedivým – projektová a stavební činnost, Veselí nad Lužnicí, na zajištění autorského dozoru
na akci „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ za cenu 135.000 Kč +
DPH.
Usnesení č. 3/039/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele opravy kanalizačního řadu DN 300 včetně
přípojek v ulici Na Ohradě v Soběslavi, který se uskuteční 19. 2. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Kamil Modl – člen ZM
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Usnesení č. 3/040/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Výměna výloh a stavební úpravy
vstupních fasád budov č. p. 144 a 145 na náměstí Republiky v Soběslavi“, který se uskuteční
19. 2. 2018 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Jiří Pour – KT MěÚ
Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ
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