
USNESENÍ 
15. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 22. srpna 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 15/222/2017 
Rada města se seznámila s pasportem dětských hřišť v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích 
včetně návrhu na jejich další rozvoj zpracovaným společností Bušim – péče o zeleň, s. r. o., 
Lysá nad Labem.   
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského realizací výstupů 
z uvedeného pasportu a přijatých připomínek.  
 
Usnesení č. 15/223/2017 
a) Rada města se seznámila se studií stavebních úprav výpravní budovy Českých drah 
v Soběslavi zpracovanou ateliérem O.T.A., s. r. o., Praha. 
b) Rada města bere na vědomí informaci vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní 
Věry Hanzalové o uzavřených nájemních smlouvách ve výpravní budově a skladu, které jsou 
ve vlastnictví Českých drah, a. s., Praha.  
c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 4028 včetně 
stavby o výměře 413 m2 a p. č. 4026/3 včetně stavby o výměře 328 m2 v k. ú. Soběslav od 
Českých drah, a. s., Praha, v návaznosti na usnesení ZM č. 14/107/2017.  
 
Usnesení č. 15/224/2017 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2017 – rozpočtové opatření  
č. 3/2017 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 15/225/2017 
Rada města schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu 
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 1. 2018. 
 
Usnesení č. 15/226/2017 

 Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o regulaci provozování 
hazardních her na území města Soběslavi předložený tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem 
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesení č. 15/227/2017 
Rada města souhlasí s programem 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční ve středu 20. 9. 2017 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi: 

1. Volba přísedících Okresního soudu v Táboře 
2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2017 
3. OZV č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi 
4. Majetkové převody 
5. Různé 

 
Usnesení č. 15/228/2017 
Rada města schvaluje nová pravidla hlášení v městském rozhlase dle návrhu předloženého 
vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věrou Hanzalovou s účinností od  
1. 9. 2017. 
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Usnesení č. 15/229/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit Ing. Blanku Smetanovou, Soběslav, a pana 
Jaroslava Klapku, Soběslav, přísedícími Okresního soudu v Táboře. 
 
Usnesení č. 15/230/2017 
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského  
o odstoupení vítězné firmy Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, z výběrového řízení na akci 
„Chlebov – oprava místní komunikace na parc. č. 579/2, 10, 11“ schváleného usnesením RM 
č. 14/209/2017.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením  smlouvy o dílo na realizaci této akce mezi městem 
Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, která se umístila v uvedeném 
výběrovém řízení na druhém místě, za cenu 1.999.683,33 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 15/231/2017 
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského  
o odstoupení vítězné firmy Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, z výběrového řízení na akci 
„Zateplení domu č. p. 109/I v Soběslavi“ schváleného usnesením RM č. 14/211/2017.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci této akce mezi městem 
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, která se umístila v uvedeném výběrovém 
řízení na druhém místě, za cenu 2.751.594,69 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 15/232/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Úpravy západní části 
prostoru za náměstím Republiky v Soběslavi – 4. etapa“, které se uskutečnilo  
21. 8. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu  
1.513.253 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 15/233/2017 
Rada města schvaluje plat řediteli Základní školy Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav, 
Mgr. Vlastimilu Říhovi dle návrhu předloženého pracovnicí odboru organizačního a správy 
majetku paní Irenou Klečatskou s účinností od 1. 8. 2017.  
 
Usnesení č. 15/234/2017 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5.000 Kč Tělovýchovné jednotě 
Spartak Soběslav – oddíl házené ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 na částečnou 
úhradu nákladů spojených s pořádáním sportovní akce „Oslavy 95. výročí vzniku házené 
v Soběslavi“, která se koná 7. 10. 2017  
 
Usnesení č. 15/235/2017 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 6.000 Kč kapele Náhodný výběr 
ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spojených 
s pořádáním hudební akce „Soběslavské loučení s létem“, která se koná 25. 8. 2017.  
 
Usnesení č. 15/236/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Andreou 
Honejskovou, Praha, na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení „Řešení 
předprostoru ZŠ a gymnázia v Soběslavi“ za cenu 140.500 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 15/237/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a  
Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zhotovení projektové dokumentace ke 
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stavebnímu řízení stavebních úprav obřadní síně na hřbitově v Soběslavi za cenu 179.340 Kč 
+ DPH.  
 
Usnesení č. 15/238/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a Mgr. Evou 
Blatoňovou Košnerovou, Soběslav, na pronájem movitých věcí ve vlastnictví města 
umístěných v bufetu zimního stadionu, který má Mgr. Eva Blatoňová Košnerová v nájmu. 
Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let, tj. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2022.  
 
Usnesení č. 15/239/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1842  
o výměře cca 1 600 m2 v k. ú. Soběslav manželům Janě a Milanovi Lukášovým, Praha. 
 
Usnesení č. 15/240/2017 
Rada města schvaluje posouzení kvalifikace účastníků zadávacího řízení na zakázku 
„Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“ předložené zástupcem 
zadavatele – Stavební poradnou, spol. s r. o., České Budějovice.  
 
Usnesení č. 15/241/2017 

 Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 13/091/2017 souhlasí s uzavřením darovací 
smlouvy mezi městem Soběslav a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem JčK, 
kterou město poskytne HZS věcný dar – startovací vozík Energy 650 Start Telwin a zkušební 
zařízení na dýchací přístroje, masky a plynotěsné protichemické ochranné oděvy v celkové 
hodnotě 76.341 Kč včetně DPH.  
 
Usnesení č. 15/242/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou REGIO projekt,  
s. r. o., Tábor, na poskytování konzultačních služeb v souvislosti s realizací projektu 
„Zateplení domu č. p. 109/I v Soběslavi“.  
 
Usnesení č. 15/243/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a firmou EKO-
KOM, a. s., Praha, na základě které společnost EKO-KOM zapůjčí městu bezúplatně 28 ks 
kontejnerů na separovaný sběr.  
 
Usnesení č. 15/244/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou DBD 
control systems, spol. s r. o., Chotoviny, na realizace akce: „Sokolovna a zimní stadion 
Soběslav – úprava řídících systémů a měření a regulace“ za cenu 390.000 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 15/245/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi městem 
Soběslav a Nadací ČEZ, Praha, na základě které Nadace poukáže městu finanční příspěvek ve 
výši 36.475 Kč na pořízení rehabilitačního přístroje Rotren X.  
 
Usnesení č. 15/246/2017 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Dětské hřiště Svákov – herní prvky a 
mobiliář“, který se uskuteční 4. 9. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím 
složení: 
členové:   náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta   Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Mgr. Petr Valeš – člen RM  Mgr. Michal Pánek – člen ZM 
Mgr. Alena Krejčová – členka RM  Ludmila Zbytovská – členka RM  
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Usnesení č. 15/247/2017 
Rada města souhlasí s účastí ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové na 
zahraniční studijní cestě do Maďarska, kterou pořádá ve dnech 20. – 23. 9. 2017 firma MePro 
Trading, s. r. o., Praha. 


