
USNESENÍ 
14. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 18. července 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
 
 
Usnesení č. 14/207/2017 
Rada města projednala podnět občanů města týkající se dopravy a parkování v centru města. 
Podnět občanů bude předán zpracovateli analýzy parkování na území MPZ a v přilehlých ulicích  
v Soběslavi – ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.  
 
Usnesení č. 14/208/2017 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav 
a firmou KP projekt, s. r. o., České Budějovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci: 
„Dopravní přestupní terminál Soběslav“ za cenu 79.000 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 14/209/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Chlebov – oprava místní 
komunikace na parc. č. 579/2, 10, 11“, které se uskutečnilo 17. 7. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu 1.742.998 Kč 
+ DPH.  
 
Usnesení č. 14/210/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Stavební úpravy 
sokolovny Soběslav“, které se uskutečnilo 17. 7. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 3.626.772 Kč  
+ DPH.  
 
Usnesení č. 14/211/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Zateplení domu č. p. 109/I 
v Soběslavi“, které se uskutečnilo 17. 7. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu 
2.657.932,51 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 14/212/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Sokolovna a zimní stadion 
Soběslav – rekonstrukce a úpravy ústředního vytápění a rozvodu plynu“, které se uskutečnilo  
17. 7. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP–N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 2.589.521 Kč  
+ DPH.  
 
Usnesení č. 14/213/2017 
Rada města jmenuje komisi pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“ v následujícím složení: 
členové:  náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Ludmila Zbytovská – členka RM Mgr. Petr Lintner – člen RM 
Jiří Pour – OVRR MěÚ Soběslav Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ  
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Usnesení č. 14/214/2017 
Rada města projednala žádost Fotbalového klubu Spartak Soběslav o finanční podporu části 
nákladů spojených s účastí družstva mužů v divizní soutěži.  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek FK Spartak Soběslav ve 
výši 250.000 Kč.  
 
Usnesení č. 14/215/2017 
Rada města souhlasí s umístěním skladu venkovního vybavení na pozemku parc. č. 2151/28 v k. ú. 
Soběslav ve vlastnictví města v areálu, který užívá Diakonie ČCE – středisko Rolnička, 
v Mrázkově ulici v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 14/216/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak 
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 ve výši 450.000 Kč na 
opravy sportovišť ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 14/217/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem – 
projektové práce, Soběslav, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby: „Místní 
komunikace a chodníky Na Pískách – větev A – Soběslav – 1. etapa, včetně přeložky VO“ za cenu 
128.500 Kč.   
 
Usnesení č. 14/218/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem, 
Tábor, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby dešťové a splaškové 
kanalizace, vodovodu a STL plynovodu v návaznosti na budoucí realizaci akce „Místní 
komunikace a chodníky Na Pískách – větev A – Soběslav – 1. etapa“ za cenu 58.000 Kč.  
 
Usnesení č. 14/219/2017 
Rada města souhlasí s realizací projektu „Zahrada sedmi barev“ na pozemcích parc.  
č. 1490/24, 30 a 31 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví města, které užívá MŠ Duha, dle návrhu 
předloženého ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.  
 
Usnesení č. 14/220/2017 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: Úpravy západní části prostoru za náměstím 
Republiky v Soběslavi – 4. etapa“, který se uskuteční 21. 8. 2017 na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení: 
členové:      náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města  
Zdeněk Vránek – člen ZM    Mgr. Petr Valeš – člen RM 
Jan Pehe – člen ZM     Růžena Domová – členka ZM 
 
Usnesení č. 14/221/2017 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radla Brylla o přípravě a organizačním 
zajištění voleb do Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek a v sobotu 20. a 21. 10. 2017.  

 

 

 

 

 


