
USNESENÍ 
9. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 15. května 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 9/134/2018 
Rada města se seznámila na místě samém s postupem rekonstrukce domu čp. 1/I na náměstí 
Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 9/135/2018 
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty 
města Mgr. Vladimíra Drachovského o aktuálním stavu prací na rekonstrukci centrální části 
náměstí Republiky.  
b) Rada města souhlasí s úpravou dlážděné plochy dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení č. 9/136/2018 
Rada města projednala návrh systému regulovaného parkování v centru města předložený 
místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským. Rada města s předloženým návrhem 
souhlasí.  
 
Usnesení č. 9/137/2018 
Rada města souhlasí s návrhem programu a rozpočtu Soběslavských slavností 2018 
předloženým ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem. Slavnosti se uskuteční v sobotu  
15. 9. 2018. 
 
Usnesení č. 9/138/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv mezi městem Soběslav a Mooza architecture, Praha, 
na zpracování projektu pro územní řízení hradního nádvoří v Soběslavi včetně inženýrské 
činnosti za cenu 115.000 Kč a dále dokumentace pro stavební řízení úpravy hospodářské 
budovy na bistro v hradním areálu v Soběslavi včetně inženýrské činnosti za cenu 98.000 Kč.  
 
Usnesení č. 9/139/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a 
Jihočeským krajem, České Budějovice, na základě které poskytne Jihočeský kraj městu 
finanční prostředky ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce tenisového kurtu 
v Soběslavi“ v rámci dotačního programu JčK Podpora sportu.  
 
Usnesení č. 9/140/2018 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele „Modernizace ekonomického 
systému MěÚ v Soběslavi“, které se uskutečnilo 11. 5. 2018 na MěÚ v Soběslavi.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Gordic, spol. s r. o., Jihlava, za cenu 1.034.302 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 9/141/2018 
a) Rada města bere na vědomí informaci o odstoupení vítěze zadávacího řízení na akci 
„Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa“ schváleného usnesením 
RM č. 7/107/2018 firmy DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., Chýnov. 
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci této akce mezi městem 
Soběslav a firmou STRABAG, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, která se umístila  
v uvedeném zadávacím řízení na druhém místě, za cenu 4.958.116,40 Kč + DPH. 
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Usnesení č. 9/142/2018 
 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2018 mezi 

městem Soběslav a firmou HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, kterým dochází k navýšení prací 
na akci „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ o částku 1.928.975 Kč 
+ DPH.  
 
Usnesení č. 9/143/2018 
Rada města souhlasí na základě žádosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., Soběslav,  
p. Vladimíra Falady s nákupem mulčovací sekačky Stiga Park Pro 540 IX za cenu 183.985,52 
Kč + DPH. Mulčovací sekačka bude zakoupena z finančních prostředků SMS, s. r. o. 
 
Usnesení č. 9/144/2018 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva vnitra „Účelové 
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ pro rok 2019, výzva 
JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu, na projekt „Město Soběslav – 
pořízení nového dopravního automobilu“ pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města 
Soběslavi s celkovými náklady 900.000 Kč včetně DPH. Vlastní podíl žadatele na 
spolufinancování projektu ve výši 450.000 Kč bude financován z rozpočtu města v roce 2019.  
 
Usnesení č. 9/145/2018 

 Rada města souhlasí s využitím kontejnerů na separovaný sběr na sídlišti Míru pro realizaci 
akce „GraffitEko 2“ organizovanou z. s. Soběslávka. 
 
Usnesení č. 9/146/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2018 spolku Seniorbowling CZ, z. s., na úhradu části nákladů 
spojených s účastí p. Oto Kunce, Soběslav, na Mistrovství Evropy seniorů v bowlingu 2018 
ve Vídni, které se koná ve dnech 23. 6.–30. 6. 2018. 
 
Usnesení č. 9/147/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2018 z. s. Soběslávka na úhradu části nákladů spojených s pořádáním 
kulturních akcí: „Vino et verbum – autorská čtení na terase městské knihovny v Soběslavi“, 
které se uskuteční v měsících květen až srpen 2018. 
 
Usnesení č. 9/148/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií 
ČCE – středisko Rolnička Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na 
rok 2018 ve výši 210.000 Kč na podporu činnosti Rolničky. 
 
Usnesení č. 9/149/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Vialit 
Soběslav, spol. s r. o., na opravu místní komunikace na pozemku parc. č. 3772 v k. ú. 
Klenovice za cenu 160.292,50 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 9/150/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na uložení vodovodu včetně přípojek mezi městem Soběslav jako oprávněným 
a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České 
Budějovice, jako panujícím v souvislosti s realizací akce „Soběslav – Chodníky Tyršova a 
K Sedlečku SO 301 Vodovod“ na pozemcích p. č. 3977 a 3979/1 v k. ú. Soběslav, které jsou 
ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
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Usnesení č. 9/151/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3850/2  
o výměře 324 m2 v k. ú. Soběslav Ing. Františku Hanzalovi, Soběslav, v rámci 
majetkoprávního vypořádání oplocení pozemku přilehlého k jeho nemovitosti. 
 
Usnesení č. 9/152/2018 
Rada města ruší své usnesení č. 18/289/2017 ze dne 3. 10. 2017. 
 
Usnesení č. 9/153/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1823/10  
o výměře 16 m2  a p. č. 1928/5 o výměře 92 m2, oba v  k. ú. Soběslav, Českému rybářskému 
svazu, z. s., místní organizace Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků 
v areálu ČRS „Na Brousku“ v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 9/154/2018 
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici 
Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady 
města.  
 
Usnesení č. 9/155/2018 
V návaznosti na usnesení ZM č. 17/138/2018 souhlasí rada města s uzavřením kupní smlouvy 
mezi městem Soběslav a firmou WORKSWELL Systems, s. r. o., na zakoupení termokamery 
FLIR K65 včetně příslušenství v celkové hodnotě 183.850 Kč včetně DPH.  
 
Usnesení č. 9/156/2018 
Rada města souhlasí s programem 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční v úterý 19. 6. 2018 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi:  

1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2018 
2. Úprava financování projektu Snížení energetické náročnosti zimního stadionu 
3. Stanovení počtu členů ZM pro příští volební období  
4. OZV města Soběslavi č. 2/2018 o nočním klidu  
5. Majetkové převody 
6. Různé 

 
Usnesení č. 9/157/2018 
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 12.–15. 6. 2018.  
 

 


