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

která se konala dne 17. března 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 10/082/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika 
Soběslav za rok 2014 předloženou paní Janou Hákovou, která je pověřená řízením organizace.  
Hospodaření Polikliniky Soběslav za rok 2014 skončilo vyrovnaným výsledkem. 
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2015 v předloženém znění. 
 
Usnesen í  č. 10/083/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Senior-domu Soběslav za rok 2014 
předloženou ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 36.152,20 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 
7.230 Kč do fondu odměn a 28.922,20 Kč do rezervního fondu organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2015 
v předloženém znění.   
 
Usnesen í  č. 10/084/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Kulturního domu města Soběslavi za rok 
2014 předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 1.080,83 Kč bude převeden do rezervního fondu 
organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok 
2015 v předloženém znění.     
 
Usnesen í  č. 10/085/2015 
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. 
2014, dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem. 
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2014 dle návrhu předloženého 
inventarizační komisí. 
 
Usnesen í  č. 10/086/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení pro výběr dodavatele přístavby a 
stavebních úprav sportovní haly ve sportovním areálu města, které se uskutečnilo 12. 3. 2015 
na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 
10.850.066 Kč, na druhém místě se umístila firma DAKA Stav, s. r. o., Staré Město, za 
cenu 12.903.244 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
 
Usnesen í  č. 10/087/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení pro výběr dodavatele akce „Dům čp. 1 
v Soběslavi – obnova oken“, které se uskutečnilo 16. 3. 2015 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, za 
cenu 572.650 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 10/088/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení pro výběr dodavatele akce „Dům čp. 1 
v Soběslavi – stavební úpravy a sanace klenuté místnosti v přízemí“, které se uskutečnilo  
16. 3. 2015 na MěÚ Soběslav. 
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Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 278.508 Kč 
+ DPH.  
 
Usnesen í  č. 10/089/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi městem 
Soběslav a společností O2 Czech Republic, a. s., Praha, kterou se řeší umístění optického 
mikrokabelu do budovy ZŠ Komenského, Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
do 15. 4. 2019.    
 
Usnesen í  č. 10/090/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na přeložku kabelu NN 
v souvislosti s realizací akce „Soběslav: Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Soběslav“ 
na pozemku p. č. 325/2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 10/091/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
pozemkové služebnosti mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na 
realizaci akce „Soběslav - parkoviště na Wilsonově ulici“ na pozemku p. č. 1789/1 v k. ú. 
Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
Usnesen í  č. 10/092/2015 
Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města 
Mgr. Aleny Krejčové o jednání finančního výboru, které se uskutečnilo v pondělí 9. 3. 2015. 
 
 
 
 


