
USNESENÍ 
16. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 18. září 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 16/241/2018 
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty 
města Mgr. Vladimíra Drachovského o postupu prací na rekonstrukci centrální části náměstí 
v Soběslavi.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2018 mezi 
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se mění termín dokončení 
díla na akci „Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy –  
5. etapa“ z 30. 9. 2018 do 30. 11. 2018 a dále se vypořádávají více a méně práce dle 
dodatečně zadaných prací a změny části dlážděných povrchů. Celková cena díla se navyšuje  
o 2.148.590 Kč z 26.924.977 Kč na 29.073.567 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 16/242/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2017 mezi 
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín 
dokončení díla na akci „Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“ 
z důvodu změny a rozsahu projektové dokumentace do 30. 6. 2019.  
 
Usnesení č. 16/243/2018 
Rada města souhlasí s realizací projektu „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“ na 
pozemku parc. č. 325/2 v k. ú. Soběslav.   
 
Usnesení č. 16/244/2018 

 Rada města schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu 
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 10. 2018.  
 
Usnesení č. 16/245/2018 
Rada města na základě poptávkového řízení provedeného vrchním strážníkem Městské policie 
Soběslav p. Miroslavem Drsem souhlasí s nákupem nového služebního vozidla pro potřeby 
městské policie – Dacia Duster 1,6 SCe Prestige 4x4 za cenu 403.900 Kč včetně DPH.  
 
Usnesení č. 16/246/2018 

 Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu 
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s pořízením 10 ks elektrických pečovatelských 
lůžek od firmy Linet, spol. s r. o., Slaný, za cenu 260.560 Kč + DPH z prostředků organizace.  
 
Usnesení č. 16/247/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města ve 
výši 10.000 Kč zájmové organizaci HAMAWE na úhradu části nákladů spojených  
s pořádáním „Rybovy mše vánoční“ dne 18. 12. 2018 v KDMS.  
 
Usnesení č. 16/248/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města ve 
výši 5.000 Kč mysliveckému spolku BOR – Klenovice na úhradu části nákladů spojených se 
stavbou „Hubertské kapličky“ na pozemku parc. č. 3776 v k. ú. Klenovice, který je ve 
vlastnictví města.   
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Usnesení č. 16/249/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 
akce „Soběslav: přeložka kNN Riegrova – město“ na pozemcích p. č. 3852, 840, 841/1, 3851, 
838, 3850/1, 3847, 685, 4022/68, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 16/250/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a 
Povodím Vltavy, státní podnik, Praha, v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce lávky pro 
pěší a cyklisty „Na Lůsech“ v Soběslavi“ na pozemku p. č. 4013/7 v k. ú. Soběslav, který je 
ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p., Praha (pilíř v Černovickém potoce, na kterém je umístěna 
dřevěná lávka u DDM). 
 
Usnesení č. 16/251/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě ze dne 25. 5. 2018 mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České 
Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, na 
uložení vodovodu včetně přípojek v souvislosti s realizací akce „Soběslav – Chodníky 
Tyršova a K Sedlečku SO 301 Vodovod“ na pozemcích p. č. 3977 a 3979/1 v k. ú. Soběslav, 
které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.   
 
Usnesení č. 16/252/2018 

 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou CENDIS, s. p., 
Praha, o bezúplatném poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro 
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů v souvislosti se zajištěním agendy řidičských 
průkazů.  
 
Usnesení č. 16/253/2018 
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 17/138/2018 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Soběslav a Římskokatolickou farností Soběslav o poskytnutí dotace na 
obnovu kostela sv. Petra a Pavla ve výši 831.000 Kč v souladu s rozhodnutím Ministerstva 
kultury ČR a rozpisem účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace 
MPR a MPZ na rok 2018 pro městskou památkovou zónu Soběslav. 
 
Usnesení č. 16/254/2018 
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 1995 
uzavřené mezi městem Soběslav a Sborem dobrovolných hasičů v Soběslavi na pronájem 
budovy bývalého domu dětí a mládeže v ulici Na Pršíně v Soběslavi dohodou k 31. 8. 2018.  
 
Usnesení č. 16/255/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a společností  
CS mont, Planá nad Lužnicí, na dodávku a montáž stropního sádrokartonového podhledu do 
budovy sokolovny ve sportovním areálu města za cenu 182.305,70 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 16/256/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s příkazem mezi městem Soběslav a 
městem Tábor, kterou město Soběslav přispěje finanční částkou ve výši 4.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu města na rok 2018 na částečnou úhradu spojenou s pořádáním soutěže 
podporující mimořádné výkony žáků a studentů základních a středních škol okresu Tábor – 
Talent roku 2018.  
 
Usnesení č. 16/257/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi 
městem Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na podporu realizace projektu 
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„Rekonstrukce tenisového kurtu v Soběslavi“, kterým se posunuje termín dokončení projektu 
do 30. 6. 2019.  
 
Usnesení č. 16/258/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku parc. č. 1877/1  
o výměře cca 23 m2 v k. ú. Soběslav od manželů Máchových, Soběslav, z důvodu budoucí 
výstavby chodníku v ulici K Sedlečku v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 16/259/2018 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele akce „Výstavba 
parkoviště na p. č. 390/2 Soběslav“, které se uskutečnilo 17. 9. 2018 na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 
cenu 1.492.262,20 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 16/260/2018 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava místní komunikace  
„K Čerazi“ Soběslav“, který se uskuteční 1. 10. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, a dále 
pro výběr dodavatele opravy kanalizace v ulici „Na Ohradě“ v Soběslavi, který se uskuteční  
1. 10. 2018 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  
členové:  náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta  Ing. Jindřich Bláha – starosta  
Růžena Domová – členka ZM Ing. Iveta Matějů – členka ZM  
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Mgr. Irena Molíková – členka ZM 
 
Usnesení č. 16/261/2018 
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici 
Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady 
města.   
 
Usnesení č. 16/262/2018 
Rada města na žádost ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí: 
a) s převodem finančních prostředků ve výši 641.373 Kč z rezervního fondu do investičního 
fondu školy v souvislosti s převodem prostředků poskytnutých z Nadace proměny Karla 
Komárka, Praha, na pořízení investičního majetku (venkovní učebna, řemeslný sklad), 
b) s použitím investičního fondu – finanční částky ve výši 79.910 Kč na rozšíření 
předprostoru venkovní učebny školy, 
c) s dočasným použitím finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na krytí vzniklých 
nákladů při realizaci projektu školy „Podporou ke kvalitě ve vzdělávání“, který byl schválen a 
zahájen 1. 9. 2018.  
 
 
 
 


