
USNESENÍ 
9. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 3. května 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 9/125/2016 
Rada města projednala aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 
období 2017 až 2026 zpracovanou provozovatelem vodohospodářského majetku města – 
ČEVAK, a. s., České Budějovice, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesení č. 9/126/2016 
Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav, 
která se koná v úterý 10. 5. 2016 od 18:00 hod. v klubovně TJ Spartak Soběslav: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Ludmila Zbytovská – členka RM 
Mgr. Petr Lintner – člen RM  
 
Usnesení č. 9/127/2016 
Rada města souhlasí s umístěním dětského hřiště u restaurace „Mrtvola“ v Mrázkově ulici 
v Soběslavi na pozemku parc. č. 2181/2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. Hřiště 
bude realizovat na vlastní náklady provozovatel restaurace p. Marcel Tlášek.  
 
Usnesení č. 9/128/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Dodávka a montáž 
dmychadel pro ČOV Soběslav“, které se uskutečnilo 18. 4. 2016 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Atlas Copco, s. r. o., divize LUTOS, Praha 10, za 
cenu 533.448 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 9/129/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou ENVI-PUR, 
s. r. o., Soběslav, na doplnění aeračního systému nitrifikace na ČOV Soběslav za cenu  
96.028 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 9/130/2016 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2016 Římskokatolické farnosti Nedvědice na částečné pokrytí 
finančních nákladů spojených s pořízením nového zvonu do kostela sv. Mikuláše  
v Nedvědicích.  
 
Usnesení č. 9/131/2016 
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu ZŠ E. Beneše v roce 2016 dle návrhu 
předloženého ředitelem školy Mgr. Vlastimilem Říhou v souvislosti se zakoupením nového 
konvektomatu do školní jídelny.  
 
Usnesení č. 9/132/2016 
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 325/2 v k. ú Soběslav o výměře 9 m2 
manželům Romanu Bernatovi, Český Brod, a Ivaně Bernatové, Soběslav, na dobu určitou od 
1. 5. 2016 do 30. 9. 2016 za účelem umístění prodejního stánku. 
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Usnesení č. 9/133/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav, 
jako povinným, ČR – Státním pozemkovým úřadem, Praha, jako oprávněným, a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Praha, jako investorem, na umístění stavby vodního díla do pozemků p. č. 
3424/2 a 3425/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 9/134/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu ze dne 4. 3. 2015 mezi 
městem Soběslav a p. Alešem Novákem, Nedvědice, kterým se rozšiřují propachtované 
pozemky o pozemek p. č. 581 o výměře 6 998 m2 v k. ú. Rybova Lhota, který je ve vlastnictví 
města. 
 
Usnesení č. 9/135/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž 22 ks plastových oken do dílny, 
sklepů a dvorního křídla v budově ZŠ E. Beneše v Soběslavi za cenu 196.491 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 9/136/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava povrchu místní 
komunikace v ulici Luční v Soběslavi“, které se uskutečnilo 2. 5. 2016 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 
cenu 292.312,03 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 9/137/2016 
Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing. Radka 
Brylla a ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov 
ve Slovenské republice ve dnech 14.–18. 6. 2016.  
 
Usnesení č. 9/138/2016 
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Soběslav Mgr. Aleny Krejčové souhlasí 
s přijetím finančního daru účelově určeného na úhradu stravného, školného a dalších potřeb 
v rámci podpory vzdělávání pro jednoho žáka mateřské školy v roce 2016 dle předloženého 
návrhu darovací smlouvy.  
 
Usnesení č. 9/139/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Soběslav a Diakonií 
ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Praha, na realizaci projektu „Odolná 
obec“, kterou realizuje Diakonie ČCE a v rámci které bude poskytnuta finanční podpora na 
tvorbu, tisk a distribuci tiskových materiálů projektové studie a vybavení skladu humanitární 
pomoci na území města Soběslavi.  
 
Usnesení č. 9/140/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií ČCE – 
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Praha, kterým Diakonie ČCE daruje městu 
finanční částku ve výši 49.005 Kč v rámci projektu „Odolná obec“ na zakoupení přenosného 
plovoucího čerpadla pro Sbor dobrovolných hasičů Soběslav.  
 
 


