
USNESENÍ 
12. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 13. června 2016 od 13:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 12/177/2016 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2016 – rozpočtové opatření  
č. 2/2016 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 12/178/2016 
Rada města se seznámila s variantním návrhem řešení dopravního terminálu v Soběslavi 
zpracovaným ateliérem O.T.A., Praha.  
 
Usnesení č. 12/179/2016 
Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského  
o opravě a doplnění dětského hřiště v parku u Společenského centra Soběslavska.   
 
Usnesení č. 12/180/2016 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Zásadám pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska, 
týkající se změny uzávěrky pro příjem inzerce, s účinností od 1. 7. 2016.  
 
Usnesení č. 12/181/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Komunikace a 
inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ – Soběslav, 2. etapa“, které se uskutečnilo  
6. 6. 2016 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Teplice, za 
cenu 13.161.496,83 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma DAICH, spol. s r. o., 
Tábor, za cenu 12.500.924,96 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 12/182/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Soběslavi v roce 2016 třem žadatelům v celkové výši 300.000 Kč.  
 
Usnesení č. 12/183/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o náhradě za zrušená vodní díla – Nedvědický 
potok 05 – K 3 a TOK I mezi Povodím Vltavy, s. p., České Budějovice, a městem Soběslav, 
podle které město Soběslav uhradí státnímu podniku Povodí Vltavy náhradu za uvedená 
zrušená vodní díla ve výši 150.000 Kč v souvislosti s vypořádáním kanalizace v městské části 
Nedvědice. 
 
Usnesení č. 12/184/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a MgA. Stanislavem 
Müllerem, DiS., a MgA. Bohumírou Smolejovou, Budkov, na opravu památníku padlých 
v parku U Nádraží za cenu 148.000 Kč.  
 
Usnesení č. 12/185/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 
Soběslav a společností ResTrial, s. r. o., Praha, na pronájem třech ordinací v budově 
Polikliniky, Petra Voka 159, Soběslav I, o celkové výměře 161,80 m2 za účelem provozování 
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ordinace diabetologie a endokrinologie. Smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2016 na dobu 
neurčitou. 
 
Usnesení č. 12/186/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Přel. k. VN, ZTV 
Svákov, Město“ na pozemcích p. č. 2101/6, 2101/7, 2103/17, 2103/465, 2103/537, 2103/564, 
3958/4 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 12/187/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016 uzavřené 
mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, na realizaci  
2. etapy akce: „Oprava povrchu místní komunikace v ulici Luční v Soběslavi“, za cenu 
272.198,08 Kč + DPH s termínem zhotovení do 30. 6. 2016.  
 
Usnesení č. 12/188/2016 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 
s přijetím věcného daru – 42 ks balení nitrilových rukavic a 115 ks čistících pěn v celkové 
hodnotě 19.989 Kč od firmy Dentimed, s. r. o., Litomyšl, do majetku Senior-domu.  
 
Usnesení č. 12/189/2016 
Rada města rozšiřuje program 9. zasedání ZM, které se uskuteční ve středu 29. 6. 2016 od 
18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o bod: 

� Optimalizace a rozšíření odděleného sběru využitelných složek odpadu ve městě 
Soběslavi 


