
USNESENÍ  
14. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 14. května 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 14/138/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Ing. Martin 

Rybář, dotační poradenství, Soběslav, na zpracování střednědobého Plánu rozvoje města 

Soběslavi na období 2020 – 2023 za cenu 89.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 14/139/2019 

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok 

2018 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.  

Záporný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2018 ve výši 927.534 Kč bude uhrazen 

ze zisku minulých let.  

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na 

rok 2019 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 14/140/2019 

Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing. Radka 

Brylla a ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov 

ve Slovenské republice ve dnech 12. – 14. 6. 2019.  
 

Usnesení č. 14/141/2019 

 Rada města projednala žádost spolku Soběslávka zastoupeného Ing. Zdeňkem Kozlíčkem  

o povolení konání akce „GraffitEko“ – malování na kontejnery na tříděný odpad v roce 2019.  

Rada města konání uvedené akce neodsouhlasila.  
 

Usnesení č. 14/142/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Dřevovýrobou 

Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, na dodávku a montáž dětského hřiště v Chlebově za cenu 

278.614 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 14/143/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na akci „Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí 

Republiky v Soběslavi“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 7. 2019 a dále se 

upravuje cena díla o dodatečně objednané práce z 14.184.999 Kč na 15.391.436 Kč + DPH.    
 

Usnesení č. 14/144/2019 

Rada města souhlasí s využitím pozemků parc. č. 1174/1 a 1174/10 v k. ú. Soběslav, které 

jsou ve vlastnictví města, pro výsadbu stromů  v rámci projektu Nadace Partnerství s názvem 

“Výsadba stromů 2019” realizovaného spolkem Soběslávka. 

 

Usnesení č. 14/145/2019 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Výměna kotlů v plynové kotelně ZŠ 

Komenského Soběslav“, který se uskuteční 22. 5. 2019 od 12:00 hodin v zasedací místnosti 

MěÚ v Soběslavi, v následujícím složení: 

členové:      náhradníci:  

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta  Ing. Jindřich Bláha – starosta  

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM Michal Turek – člen RM 
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Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ Komenského Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ  
 

Usnesení č. 14/146/2019 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „ČOV Soběslav – obnova odvodnění 

kalu, I. etapa“, který se uskuteční 22. 5. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 

v Soběslavi, v následujícím složení: 

členové:      náhradníci:  

Ing. Jindřich Bláha – starosta  Mgr. Pavel Lintner – místostarosta  

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM Mgr. Alena Krejčová – členka RM  

Ing. Václav Fučík – Čevak, a. s. Ing. Lubor Tomanec – Čevak, a. s. 
 

 


