
USNESENÍ  
1. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 7. ledna 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 1/001/2020 

Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky 

města.  

Rada města děkuje paní Marii Klimešové za velmi pěkné a pečlivé vedení kroniky města.  
 

Usnesení č. 1/002/2020 

Rada města ukládá realizovat usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 18. 12. 2019.  
 

Usnesení č. 1/003/2020 

Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, 

památky, vodohospodářské stavby a ostatní) v Soběslavi a městských částech Chlebov a 

Nedvědice v roce 2020 dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 1/004/2020 

Rada města souhlasí s pořízením nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů města Soběslavi s celkovými předpokládanými náklady 900.000 Kč 

včetně DPH. Vlastní podíl města na realizaci projektu nad výši poskytnutých dotací bude 

financován z rozpočtu města v roce 2020.  
 

Usnesení č. 1/005/2020 

Rada města souhlasí na základě poptávkového řízení organizovaného tajemníkem MěÚ  

Ing. Radkem Bryllem s pořízením nového služebního vozidla Škoda Kamiq od firmy 

Autoservis Jindra, s. r. o., Soběslav, za cenu 402.727 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 1/006/2020 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici 

Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  
 

Usnesení č. 1/007/2020 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 

Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu 

obědů v rámci školního stravování pro žáky této základní školy v období od 6. 1. 2020 do 

30. 6. 2020 v částce 1.725 Kč.  

 

Usnesení č. 1/008/2020 

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

VASA, spol. s r. o., Tábor, na dodávku a montáž kancelářského nábytku do budovy čp. 59/I 

za cenu 275.108,50 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 1/009/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ateliérem Kročák, 

České Budějovice, na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Petra 

Voka v Soběslavi“ za cenu 95.550 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 1/010/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a RTi 

Czech, s. r. o., Soběslav, na opravu kanalizace v ulici Na Ohradě v Soběslavi, kterým se 

posunuje termín dokončení díla do 31. 7. 2020.  
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Usnesení č. 1/011/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi společností Dividend Plus, spol. s r. o., Tábor, jako budoucím povinným a 

městem Soběslav, Reprogenem, a. s., a dalšími fyzickými osobami, jako budoucími 

oprávněnými, k zajištění přístupu a příjezdu na pozemky v jejich vlastnictví v průmyslové 

zóně Na Pískách. 
 

Usnesení č. 1/012/2020 

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ze dne 8. 2. 1999 mezi městem 

Soběslav a Sdruženou obcí baráčníků v Soběslavi na pronájem nebytového prostoru v domě 

čp. 152 v ulici Petra Voka, Soběslav I, dohodou k 31. 1. 2020. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a spolky Obec 

baráčníků „Vitoraz“ se sídlem v Soběslavi a VI. župa Boleslava Jablonského sdružených obcí 

baráčníků se sídlem v Soběslavi na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města  

o výměře cca 70 m
2
 v přízemí domu čp. 152 v ulici Petra Voka (Rožmberský dům), Soběslav 

I, na dobu neurčitou od 1. 2. 2020. 
 

Usnesení č. 1/013/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 31. 1. 2015 mezi 

městem Soběslav a Zdeňkou Maxerovou, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve 

vlastnictví města o výměře 180,47 m
2
 v domě čp. 104 na náměstí Republiky, Soběslav I, na 

dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2025.  
 

Usnesení č. 1/014/2020 

Rada města uvolňuje z pozice člena a tajemníka komise výstavby a dopravy rady města  

p. Jiřího Kubeše a jmenuje novou tajemnicí a členkou komise pracovnici OVRR MěÚ 

Soběslav paní Martinu Kubešovou.  


