
USNESENÍ  
15. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 28. května 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 15/147/2019 

Rada města projednala studii úprav komunikace v ulici Horní příkopy v Soběslavi zpracovanou 

Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav, a souhlasí s budoucí realizací těchto úprav.  
 

Usnesení č. 15/148/2019 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 3/2019 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 15/149/2019 

Rada města souhlasí s programem 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 

ve středu 26. 6. 2019 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi:  

1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2019 

2. OZV města č. 2/2019 o nočním klidu 

3. Majetkové převody 

4. Různé 
 

Usnesení č. 15/150/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna kotlů v plynové 

kotelně ZŠ Komenského Soběslav“, které se uskutečnilo 22. 5. 2019 od 12:00 hodin v zasedací 

místnosti MěÚ v Soběslavi. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.757.869,05 Kč  

+ DPH.  
 

Usnesení č. 15/151/2019 

Rada města bere na vědomí informaci k slavnosti 140. výročí narození hudebního skladatele 

Otakara Ostrčila, která se uskuteční v pátek 21. 6. 2019 od 17:00 hodin v parku „Zadražilka“  

u Nového rybníka.  
 

Usnesení č. 15/152/2019 

Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav, která 

se koná v úterý 4. 6. 2019 od 17:00 hod. v klubovně TJ Spartak Soběslav: 

Mgr. Petr Valeš – člen RM 

Michal Turek – člen RM 
 

Usnesení č. 15/153/2019 

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 7.000 Kč ze schváleného rozpočtu 

města na rok 2019 na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Linky bezpečí, z. s., 

v letošním roce.  

 

Usnesení č. 15/154/2019 

Rada města bere na vědomí návrh zprávy o auditu operace – projektu „Rybník Nový u Soběslavi“ 

provedeném Ministerstvem financí ČR.  
 

Usnesení č. 15/155/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí uspořádání silniční sítě po stavbě 

„Modernizace železniční trati Soběslav – Doubí“.  
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Usnesení č. 15/156/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a TEPO-LD, s. r. o., 

Soběslav, na dodávku a montáž PVC v budově zázemí zimního stadionu (schody a chodby) za 

cenu 166.791 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/157/2019 

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

Pantoflíčkem – Projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zhotovení projektové dokumentace 

akce „Oprava severní strany domů čp. 101/I až 104/I, Soběslav“ za cenu 125.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/158/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Zdeněk Němec 

– BitEST, Kutná Hora, na pořízení hlasovacího a konferenčního systému do zasedací místnosti 

v domě čp. 1/I za cenu 287.106 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/159/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem 

Soběslav a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce 

„VPIC Soběslav dopravní terminál“ na pozemcích p. č. 4022/68 a 3850/1 v k. ú. Soběslav, které 

jsou ve vlastnictví města Soběslavi. 
 

Usnesení č. 15/160/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 2582/3 o výměře  

78 m
2
 a p. č. 2582/2 o výměře 321 m

2
 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslavi,  

p. Lubomíru Novákovi, Chlebov, p. Romanu Chatrnému, Řípec, a p. Antonínu Pánkovi, Košice-

Doubí.  
 

Usnesení č. 15/161/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o předání a převzetí stavebního 

objektu SO 51-71-03 a SO 51-71-04 mezi městem Soběslav, jako budoucím přejímajícím, a 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako budoucím předávajícím, 

v souvislosti s modernizací železniční trati v úseku Soběslav – Doubí na pozemku p. č. 3720/3 

v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.  
 

Usnesení č. 15/162/2019 

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 114.875,60 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 15/163/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,  

a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, na opravu místních komunikací v Nedvědicích za cenu 

235.742,77 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/164/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava chodníků 

Soběslav 2019 – 3“, které se uskutečnilo 27. 5. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 

v Soběslavi. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 

cenu 1.053.141 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 15/165/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení budovy  

čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 27. 5. 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti MěÚ v Soběslavi. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Officity, s. r. o., České Budějovice, za cenu  

569.495,20 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/166/2019 

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu, výsledcích a 

organizačním zajištění voleb do Evropského parlamentu, které se uskutečnily ve dnech  

24. – 25. 5. 2019.  
 

 

 

 

 

 


