USNESENÍ
17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 23. června 2015 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
U s n e s e n í č. 17/175/2015
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2014 dle
zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2014 ve výši 30.494,21 Kč bude rozdělen
následujícím způsobem: 1.525 Kč do rezervního fondu a 28.969,21 Kč do sociálního fondu
organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2015
v předloženém znění.
U s n e s e n í č. 17/176/2015
Rada města schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého
tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s platností od 1. 7. 2015.
U s n e s e n í č. 17/177/2015
Rada města jmenuje redakční radu zpravodaje Soběslavská hláska s účinností od 1. 7. 2015
v následujícím složení: Markéta Lotterová, DiS., Ing. David Kozel, Ivana Šimková, Lucie
Michalčíková, Mgr. Martina Plátová, Ing. Michaela Pimperová.
U s n e s e n í č. 17/178/2015
Rada města souhlasí s koncepcí modernizace a oprav čistírny odpadních vod v Soběslavi dle
návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města společností Čevak,
a. s., České Budějovice.
U s n e s e n í č. 17/179/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace
akce: „Stavební úpravy domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi“, které se konalo dne
15. 6. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stal Ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice, za cenu
285.000 Kč + DPH. Na druhém místě se umístil ateliér A1, spol. s r. o., České Budějovice, za
cenu 293.000 + DPH.
U s n e s e n í č. 17/180/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Revitalizace části ulice
Palackého v Soběslavi – stavební úpravy – 2. etapa“, které se konalo dne 17. 6. 2015 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 2.285.477
Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 17/181/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava místní
komunikace – ul. Nová v Soběslavi“, které se konalo dne 17. 6. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o., za cenu 240.295 Kč +
DPH.
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U s n e s e n í č. 17/182/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce „Plynové
kotelny „K3“ náměstí Soběslav – výměna teplovodních plynových kotlů“, které se konalo dne
22. 6. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.188.441 Kč +
DPH. Na druhém místě se umístila firma Kluzák, s. r. o., Tábor, za cenu 1.306.069 Kč +
DPH.
U s n e s e n í č. 17/183/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž ocelového schodiště
do lednice v areálu hradu v Soběslavi, které se konalo dne 18. 6. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma František Kouba – AGROSERVIS, Rybova Lhota,
za cenu 296.188 Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 17/184/2015
a) Rada města na základě zveřejněné nabídky na pronájem rybníků ve vlastnictví města
souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a panem Jiřím Korandou,
Radimov, na propachtování rybníka Mořátko v k. ú. Rybova Lhota (pozemek p. č. 1459 o
výměře 2 392 m2) a dále s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a panem
Václavem Klečackým, Soběslav, na propachtování rybníka Rohlíček v k. ú. Rybova Lhota
(pozemek p. č. 1444 o výměře 863 m2). Obě smlouvy budou uzavřeny na dobu 5 let, tj. do 31.
12. 2020.
b) Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na propachtování rybníků v k. ú. Rybova
Lhota (Návesník – pozemek p. č. 1434 o výměře 15 376 m2, Prostřední – pozemek p. č. 1393
o výměře 12 016 m2 a Velký Radimovský – pozemek p. č. 1385 o výměře 8 391 m2), které se
konalo dne 19. 6. 2015 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Milan
Liška, Řípec. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2020 s možností
prodloužení o dalších 5 let.
U s n e s e n í č. 17/185/2015
a) Rada města schvaluje předložený projekt „Rekonstrukce sportovní haly v areálu TJ Spartak
Soběslav a její následné vybavení“ v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na Jihočeský kraj
České Budějovice z programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
2. výzva pro rok 2015.
b) Rada města souhlasí s dofinancováním akce „Rekonstrukce sportovní haly v areálu TJ
Spartak Soběslav a její následné vybavení“ ve výši 108.610 Kč z rozpočtu města, celkové
náklady projektu činí 543.048 Kč.
U s n e s e n í č. 17/186/2015
Rada města ruší výběrové řízení na zhotovitele parkoviště ve Wilsonově ulici v Soběslavi,
které se uskutečnilo dne 7. 5. 2015.
U s n e s e n í č. 17/187/2015
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a firmou E.ON
Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 50 tis. Kč na zajištění volnočasových aktivit dětí v rámci oddílu
AIKIDO TJ Spartak Soběslav v roce 2015.
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