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U S N E S E N Í 
15. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala dne 26. května 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 15/139/2015 
Rada města schvaluje „Zásady pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska“ dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Věrou Hanzalovou.   
 
Usnesen í  č. 15/140/2015 
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o 
průběhu investiční akce „Stavební úpravy víceúčelové haly Soběslav“ ve sportovním areálu 
města.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem 
Pantoflíčkem – projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zajištění technického dozoru 
investora a autorského dozoru na akci: „Stavební úpravy víceúčelové haly Soběslav“ za cenu 
92.000 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 15/141/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na realizaci akce „Revitalizace východní 
části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 2. etapa“, které se konalo dne 25. 5. 
2015 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma KAVEX Bohemia, s. r. o., České Budějovice, za 
cenu 4.880.774,04 + DPH. Na druhém místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, 
za cenu 4.989.266 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 15/142/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele „Změny č. 1 územního plánu 
Soběslav včetně právního stavu“, které se konalo dne 25. 5. 2015  na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma ASKA architektonické studio, Ing. arch. Jan 
Stach, Tábor, za cenu 114.950 Kč včetně DPH.  
 
Usnesen í  č. 15/143/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem ZŠ Soběslav, Tř. 
Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na dodavatele rekonstrukce krytiny terasy 
včetně zateplení nad jižním vstupem do školy, které se konalo dne 14. 5. 2015 v ZŠ E. 
Beneše. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Střechy Bohemia, s. r. o., Chlebov 60, Soběslav, za 
cenu 198.361 Kč + DPH.     
 
Usnesen í  č. 15/144/2015 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Soběslav a firmou HPN projekt, s. r. o., Obrataň, na vypracování pasportu místních 
komunikací a dopravního značení v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice za 
cenu 115.500 Kč + DPH.   
 
Usnesen í  č. 15/145/2015 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Soběslav a firmou Elektro Legát, spol. s r. o., Soběslav, na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v ulici Vrchlického v Soběslavi za cenu 146.170,27 Kč + DPH.  
 



- 2 - 

Usnesen í  č. 15/146/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou TEZZO 
Tábor, s. r. o., na dodávku a montáž kolumbární stěny s 18 úložnými místy na hřbitov 
v Soběslavi za cenu 96.300 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 15/147/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného jednatelem SMS, s. r. o., p. 
Vladimírem Faladou na rekonstrukci bytu v ulici Wilsonova čp. 245 v Soběslavi, které se 
konalo dne 25. 5. 2015.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vladislav Procházka, Soběslav, za cenu 191.306 Kč 
+ DPH.   
 
Usnesen í  č. 15/148/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele „Lesních hospodářských 
osnov Soběslav pro zařizovací obvod Jindřichův Hradec”, které se konalo dne 25. 5. 2015  na 
MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma LESPROJEKT Stará Boleslav, s. r. o., za cenu 570 
Kč/ha + DPH. Na druhém místě se umístila firma LesInfo CZ, a. s., České Budějovice, za 
cenu 584 Kč/ha + DPH.  
  
Usnesen í  č. 15/149/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ Komenského 
Soběslav – zateplení východní strany fasády“, který se uskuteční dne 8. 6. 2015 v 13:00 hod. 
na MěÚ Soběslav, a pro výběr zhotovitele na havarijní opravu (rekonstrukci) kanalizace v ul. 
Vrchlického a Zátkova, který se uskuteční dne 8. 6. 2015 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Kamil Modl – člen ZM 
Mgr. Petr Valeš – člen ZM Zdeněk Vránek – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM 
 
Usnesen í  č. 15/150/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Revitalizace části ulice Palackého 
v Soběslavi – stavební úpravy – 2. etapa“, který se uskuteční dne 17. 6. 2015 v 13:00 hod. na 
MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta 
Růžena Domová – členka ZM Jan Pehe – člen ZM 
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Mgr. Irena Molíková – členka ZM 
 
Usnesen í  č. 15/151/2015 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 
s přijetím věcného daru – 1 ks klozetového křesla v hodnotě 2.700 Kč od paní Hany 
Arenbergerové, Praha, do majetku Senior-domu.  
 
Usnesen í  č. 15/152/2015 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase 
s přijetím věcného daru – materiálu na zhotovení zahradního altánu pro terénní vzdělávání v 
hodnotě 17.545 Kč od firmy Evžen Wratislav, Dírná, do majetku školy.   
 
Usnesen í  č. 15/153/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na 
pozemcích vlastníka mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa České 
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Budějovice, na opravu mostů „I/3 Soběslav – Most ev. č. 3-074 a 3-076“ v Soběslavi na 
pozemcích parc. č. 318/1, 325/2 a 3922 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.   
 
Usnesen í  č. 15/154/2015 
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 325/2 v k. ú Soběslav o výměře cca 
9 m2 manželům Romanu Bernatovi, Český Brod, a Ivaně Bernatové, Soběslav, na dobu 
určitou od 5. 6. 2015 do 30. 9. 2015 za účelem umístění prodejního stánku zmrzliny za 
budovou Fitness studia Relax. 
 
Usnesen í  č. 15/155/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
1. 4. 1998  uzavřené  mezi městem Soběslav a Komerční bankou, a. s., Praha, kterým se 
prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru ve vlastnictví města v domě  čp. 101 na náměstí 
Republiky, Soběslav I,  o 5 let, tj. do 31. 12. 2020.   
 
Usnesen í  č. 15/156/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Soběslav a 
Jihočeským krajem, České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, České Budějovice, v souvislosti s investiční akcí města „Revitalizace východní části 
náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy II. etapa a revitalizace části ulice Palackého 
v Soběslavi II. etapa“ na pozemích parc. č. 3905/9, 3990/2, 3991, 3907/2, 3981, 3982/1, 3989 
a 3990/3, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.  
 
Usnesen í  č. 15/157/2015 
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, České Budějovice, na umístění 
inženýrských sítí budovaných v souvislosti s akcí „Revitalizace východní části náměstí 
Republiky v Soběslavi – stavební úpravy II. etapa a revitalizace části ulice Palackého 
v Soběslavi II. etapa“ na pozemích parc. č. 3907/2, 3981, 3982/1, 3989 a 3990/3, které jsou ve 
vlastnictví Jihočeského kraje.  
 
Usnesen í  č. 15/158/2015 
Rada města souhlasí s účastí místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského, tajemníka 
MěÚ Ing. Radka Brylla a ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše na Dnech Sabinova 
v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice ve dnech 10. – 12. 6. 2015.  
 
Usnesen í  č. 15/159/2015 
Rada města pověřuje vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav paní Janu Hákovou 
vydáváním a podepisováním souhlasu obce na žádost Úřadu práce ČR ve věci doplatku na 
bydlení podle novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
právních předpisů. Pověření je udělené do 31. 12. 2015.  
 
Usnesen í  č. 15/160/2015 
Rada města schvaluje  výsledek výběrového řízení na výběr pobytového zařízení pro p. 
Eduarda Lence, pro kterého město Soběslav vykonává funkci opatrovníka, které se 
uskutečnilo dne 18. 5. 2015 na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stal Domov důchodců  Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem 16, 
Dobrá Voda u Českých Budějovic, za cenu 330 Kč/den.   
 
Usnesen í  č. 15/161/2015 
Rada města bere na vědomí informaci o vyhlášení volna pro žáky ZŠ Komenského 
v Soběslavi ředitelem školy Mgr. Janem Holasem ve dnech 29. a 30. 6. 2015.  
 


