
USNESENÍ 
13. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 17. července 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 13/200/2018 
Rada města souhlasí s realizací rekonstrukce smuteční síně na hřbitově v Soběslavi dle 
projektové dokumentace zpracované Ateliérem Kročák, České Budějovice.  
 
Usnesení č. 13/201/2018 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného Stavební poradnou,  
spol. s r. o., České Budějovice, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Zimní stadion 
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“, které se uskutečnilo 28. 6. a 4. 7. 2018 
v Českých Budějovicích.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu  
21.989.547 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma EDIKT, a. s., České Budějovice, 
za cenu 24.503.157 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 13/202/2018 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výměnu veřejného osvětlení  
v Soběslavi, které se uskutečnilo 16. 7. 2018 na MěÚ v Soběslavi. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma LED CORP, s. r. o., Soběslav, za cenu 205.530 Kč 
+ DPH.  
 
Usnesení č. 13/203/2018 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 3/2018 v předloženém znění.  
 
Usnesení č. 13/204/2018 
Rada města souhlasí na základě návrhu tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla s ukončením prací 
na projektu „Modernizace IT vybavení Městského úřadu v Soběslavi“. 
 
Usnesení č. 13/205/2018 
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, 
Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro 
děti“ na úhradu obědů v rámci školního stravování pro pět žáků této základní školy v období 
od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 v celkové částce 25.669 Kč. 
 
Usnesení č. 13/206/2018 
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 
Holase schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu školy ve výši  
38.885,40 Kč na pořízení zahradního altánu umístěného na pozemku parc. č. 1297 v k. ú. 
Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi a ve správě ZŠ Komenského. 
 
Usnesení č. 13/207/2018 
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemků p. č. 1490/1 a 1490/24  
v k. ú. Soběslav podanou paní Věrou Kleeovou, Soběslav, ke dni 31. 7. 2018. 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a společností 
TOBACCO DanCzek, s. r. o., Teplice, na pronájem částí pozemků p. č. 1490/1 a 1490/24  
v k. ú. Soběslav o  výměře cca 12,20 m2 z důvodu umístění prodejního stánku. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2018. 
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Usnesení č. 13/208/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Naděždou 
Petrů, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 60,25 m2  
v  domě čp. 134 v ulici Protifašistických bojovníků, Soběslav I, od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023.  
 
Usnesení č. 13/209/2018 
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 17/138/2018 souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy mezi městem Soběslav a ČR–Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, 
České Budějovice, kterou město daruje HZS termokameru K65 včetně příslušenství v celkové 
hodnotě 183.850 Kč včetně DPH pro potřeby Požární stanice Soběslav.  
 
Usnesení č. 13/210/2018 
Rada města souhlasí s použitím znaku města Soběslavi na florbalových mantinelech ve 
sportovní hale města, na vratných kelímcích při festivalu dechových hudeb Kubešova 
Soběslav a na rezidentních a abonentních parkovacích kartách pro centrum města.   
 
Usnesení č. 13/211/2018 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 
v domě čp. 7/18 v ulici Na Pršíně v Soběslavi do nájmu p. Bohuslavu Řezníčkovi. 


