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

která se konala dne 30. září  2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 18/244/2014 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 
které se konalo 24. září 2014. 
 
Usnesen í  č. 18/245/2014 
Rada města se v návaznosti na své usnesení č. 14/201/2014 seznámila s kompletní 
územní studií průmyslové zóny „U dálnice D3“ v Soběslavi, kterou zpracoval Ing. 
arch. Jan Stach - ASKA, Tábor, a doporučuje ji zastupitelstvu města k projednání.  
 
Usnesen í  č. 18/246/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Odvedení 
balastních vod – Na Pískách, Soběslav“, které se uskutečnilo 22. 9. 2014 na MěÚ 
Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 
3.223.879 Kč + DPH, na druhém místě se umístila firma Strabag, a. s., Praha, 
provozní jednotka Soběslav, za cenu 3.357.967,44 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 18/247/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele nového parkoviště 
v Lužnické ulici v Soběslavi, které se uskutečnilo 25. 9. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 497.164 
Kč + DPH, na druhém místě se umístila firma František Dukát, Soběslav, za cenu 
498.024,89 Kč + DPH.   
 
Usnesen í  č. 18/248/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele nového výtahu do 
domu čp. 109/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 29. 9. 2014 na 
MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Výtahy Tábor, s. r. o., Tábor, za cenu 
738.000 Kč + DPH, na druhém místě se umístila firma OTIS, a. s., České Budějovice, 
za cenu 759.000 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 18/249/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem 
Soběslav a Místní organizací Českého rybářského svazu Soběslav, kterým se 
prodlužuje nájemní smlouva na pronájem rybníků Dolejší v k. ú. Chlebov, 
Novákovský v k. ú. Nedvědice, Švadlačky v k. ú. Soběslav a pískovny Roudná II – 
pískovna Klenovice v k. ú. Klenovice do 31. 12. 2020.  
 
Usnesen í  č. 18/250/2014 
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 18/170/2014 ze dne 25. 6. 2014 souhlasí 
s uzavřením darovacích smluv mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, České 
Budějovice, na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1282/1 o výměře 175 m2, 
3993/14 o výměře 648 m2, 3993/15 o výměře 4 m2, 3993/16 o výměře 170 m2 a 
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3993/17 o výměře 115 m2, vše v k. ú. Soběslav, z vlastnictví Jihočeského kraje do 
vlastnictví města Soběslavi v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků 
pod chodníky a veřejným prostranstvím ve Wilsonově a Bechyňské ulici v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 18/251/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD-030-14 ze dne 
25. 6. 2014 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou K&K Technology, a. s., 
Klatovy, kterým se prodlužuje termín dokončení opravy havarijního stavu vyhnívací 
nádrže na ČOV Soběslav do 17. 10. 2014.  
 
Usnesen í  č. 18/252/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku pro výstavbu 
příjezdové komunikace mezi městem Soběslav a Jitonou, a. s., Soběslav, za účasti 
společnosti GZ Media, a. s., Loděnice, kterou se řeší majetkoprávní vypořádání 
pozemků parc. č. 1686/17 a 1686/21, které jsou ve vlastnictví Jitony, a. s., Soběslav, 
pro budoucí výstavbu příjezdové komunikace k výrobní hale firmy GZ Media 
v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 18/253/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o nájmu staveb a 
zařízení pro výrobu a dopravu pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod ve 
městě Soběslav ze dne 1. 12. 1999 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Čevak, 
a. s., České Budějovice, kterým se řeší snížení nájemného za pronájem 
vodohospodářského majetku města v roce 2014 v souvislosti s vypořádáním oprav na 
vyhnívací nádrži na ČOV Soběslav provedené firmou Čevak, a. s., České Budějovice.  
 
Usnesen í  č. 18/254/2014 
Rada města v souladu se zřizovací listinou ZŠ Komenského souhlasí s uzavřením 
darovací smlouvy mezi ZŠ Komenského a firmou Soběslavská pekárna, s. r. o., 
Soběslav, na poskytnutí daru 1.100 Kč měsíčně v období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 
jako příspěvek na obědy pro dva žáky školy.  
 
Usnesen í  č. 18/255/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem 
Soběslav a E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, na umístění kabelového 
elektrického vedení NN NAVY 4x150 mm2 uloženého na pozemcích parc. č. 89/10, 
21 a 25 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s realizací 
kabelového vedení v návaznosti na umístění kogenerační jednotky firmy E.ON Trend 
v plynové kotelně „K3“ na náměstí Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 18/256/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti 
inženýrských sítí mezi městem Soběslav a E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, na 
umístění kabelového elektrického vedení VN a NN uloženého na pozemcích parc. č. 
2103/6 a 89/21 a 24 v k. ú. Soběslav,  které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti 
s realizací kabelového vedení v návaznosti na umístění kogenerační jednotky firmy 
E.ON Trend v plynové kotelně na sídlišti Svákov v Soběslavi.  
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Usnesen í  č. 18/257/2014 
Rada města na návrh ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše souhlasí s přijetím věcného 
daru - výpočetní techniky a spotřební elektroniky v hodnotě 30.000 Kč od firmy DK 
Dvořák, s. r. o., Roudná, do majetku Kulturního domu města Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 18/258/2014 
Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště 
Soběslav v roce 2014 dle zprávy předložené jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. 
o., p. Vladimírem Faladou.  
 
Usnesen í  č. 18/259/2014 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského 
bytu velikosti 3+1 v čp. 103 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Kamile 
Strakové, Soběslav, a dále s výměnou městského bytu velikosti 2+1 v  čp. 119 v ulici  
Na Pískách v Soběslavi, který má v nájmu pan Ludvík Oláh, za městský byt velikosti 
1+1 v čp. 59/34 v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi, který má v nájmu paní 
Milena Pištolová, ke dni 1. 11. 2014. 
 
Usnesen í  č. 18/260/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
LED CORD, s. r. o., Soběslav, na výměnu osvětlovacích těles veřejného osvětlení ve 
Svákovské a Slovenské ulici a přilehlé oblasti garáží v Soběslavi za cenu 172.490 Kč 
+ DPH.  
 
Usnesen í  č. 18/261/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
městem Soběslav a firmou Vialit Soběslav, spol. s r. o., kterým se prodlužuje termín 
dokončení opravy povrchu Lužnické ulice v Soběslavi do 10. 11. 2014.  
 


