
USNESENÍ 
11. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. června 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 11/179/2018 
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského  
o postupu prací na rekonstrukci domu čp. 1/I a na náměstí Republiky v Soběslavi.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Soběslav a Husitským muzeem  
v Táboře na provedení archeologického výzkumu při akci „Stavební úpravy domu čp. 1 na 
náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu 35.000,- Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 11/180/2018 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o přípravě a 
organizačním zajištění voleb do Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční v pátek a 
v sobotu 5. a 6. 10. 2018.  
 
Usnesení č. 11/181/2018 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Výměna kotlů v plynové kotelně 
Soběslav č. p. 55“, které se uskutečnilo 18. 6. 2018 na MěÚ v Soběslavi. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.076.894,- Kč 
+ DPH.  
 
Usnesení č. 11/182/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím  finančního příspěvku rodičovskému centru Sobík ze 
schváleného rozpočtu města ve výši 1.500,- Kč na úhradu části nákladů spojených s 
pořádáním společenské akce „Sobíkovo vítání léta“, která se koná 27. 6. 2018.       
 
Usnesení č. 11/183/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím  finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města ve 
výši 10.000 Kč na úhradu části nákladů (úhrada pronájmu sálu) spojených s pořádáním 
vzdělávací akce „10. celostátní konference zdravotních sester a nelékařských profesí“ 
pořádané pediatrickou sekcí České asociace sester, která se uskuteční 8. 9. 2018 v Kulturním 
domě města Soběslavi. 
 
Usnesení č. 11/184/2018 
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Soběslav, Komenského 20, Mgr. Janu 
Holasovi za přípravu a zajištění branné soutěže „Zvedněme děti od počítačů“, pořádané 26. 4. 
2018 v Soběslavi pro žáky 2. stupně základních škol ORP Soběslav, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 11/185/2018 

 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě mezi městem Soběslav a firmou 
Geovap, spol. s r. o., Pardubice, ze dne 22. 10. 2009 o poskytování služeb technické podpory 
k agendě Spisová služba, kterým dochází k navýšení ceny technické podpory o 2.000 Kč + 
DPH ročně.  
 
Usnesení č. 11/186/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, 
České Budějovice, o poskytnutí dotace z Dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých 
oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, na projekt „Příprava projektové 
dokumentace na akci Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi - dopravní přestupní 
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terminál“, na základě které poskytne Jihočeský kraj městu Soběslav finanční částku ve výši 
420.000 Kč. Vlastní podíl žadatele na spolufinancování projektu činí min. 20 % z celkově 
uznatelných výdajů, min. 525.000 Kč včetně DPH, tj. min. 105.000 Kč, a bude financován 
ze schváleného rozpočtu města v roce 2018.  
 
Usnesení č. 11/187/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 
akce „Soběslav: ul. Nová příp. kNN Karfík-Klásek“ na pozemku p. č. 3922 v k. ú. Soběslav, 
který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 11/188/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 
akce „Soběslav: chaty Pilát příp. kNN Skřivánek“ na pozemku p. č. 3939 v k. ú. Soběslav, 
který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 11/189/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o umístění zařízení mezi městem Soběslav a 
T-Mobile Czech Republic a. s., Praha, na umístění telekomunikačního zařízení a technologie 
na budově ZŠ Komenského čp. 20 na Školním náměstí v Soběslavi, která je ve vlastnictví 
města. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let s účinností od 1. 7. 2018.  
 
Usnesení č. 11/190/2018 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Rekonstrukce tenisového kurtu 
v Soběslavi 2“, který se uskuteční 25. 6. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím 
složení: 
členové:  náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta 
Mgr. Michal Pánek – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM 
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM Mgr. Petr Lintner – člen RM 
Jiří Pour – KT MěÚ – hlas poradní  
 
Usnesení č. 11/191/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, 
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Tábor, v souvislosti s realizací akce 
„Soběslav – Stavební úpravy domu č.p. 1/I“ na pozemku p.č 3905/9 v k.ú. Soběslav, který je 
ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
Usnesení č. 11/192/2018 
Rada města na návrh ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše souhlasí s vyřazením nefunkčního 
zařízení: mraznice 500 l, ev. č. 9924 a chladnice 500 l, ev. č. 9925, rok pořízení 2001 
z majetku kulturního domu.  

 

 

 


