
USNESENÍ  
2. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 21. ledna 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 2/015/2020 

Rada města projednala upravený jednací řád zastupitelstva města předložený tajemníkem 

MěÚ Ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Usnesení č. 2/016/2020 

Rada města souhlasí s programem 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 19. 2. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará 

radnice) na náměstí Republiky:  

1. Zahájení 

2. Jednací řád ZM 

3. OZV č. 1/2020 o nočním klidu 

4. Zřizovací listina MŠ Nerudova  

5. Majetkové převody 

6. Program rozvoje města na období 2020-2023  

7. Různé 
 

Usnesení č. 2/017/2020 

Rada města určuje dle § 11a odst. 3 zákona o matrikách další místo pro konání slavnostních 

obřadů – obřadní místnost MěÚ na adrese Soběslav, část Soběslav I, čp. 1. 
 

Usnesení č. 2/018/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke koncesní smlouvě na provozování vodovodů 

a kanalizací ze dne 5. 12. 2016 mezi městem Soběslav a firmou Čevak, a. s., České 

Budějovice, kterým se prodlužuje platnost uvedené smlouvy do 31. 12. 2021.  
 

Usnesení č. 2/019/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008 mezi 

městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje roční úplata za výkon 

veřejně prospěšných služeb z důvodu zvýšení jejich rozsahu o 630.000 Kč + DPH, s účinností 

od 1. 1. 2020. 
 

Usnesení č. 2/020/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 144/23 o výměře 

189 m
2 

Vítězslavu Matoušovi, Praha, p. č. 144/24 o výměře 369 m
2
 Renatě Juráskové, Vesce, 

p. č. 144/25 o výměře 364 m
2
 Marcele Šťastné, Soběslav, vše v k. ú. Vesce, z důvodu 

narovnání hranic pozemků. 
 

Usnesení č. 2/021/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12. 2004 mezi 

městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým dochází k úpravě příloh 

spravovaných nebytových prostor a bytového fondu, s účinností od 1. 1. 2020. 
 

Usnesení č. 2/022/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1830/29 o výměře 

40 m
2 

v k. ú. Soběslav Naděždě Hynkové, Praha, a Liboru Hynkovi, Soběslav, a p. č. 1830/30 

o výměře 34 m
2
 Renátě Pánkové, Klenovice, z důvodu majetkoprávního vypořádání a 

narovnání hranic pozemků v jejich vlastnictví.   
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Usnesení č. 2/023/2020 

a) Rada města souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy DUHA Soběslav, Sídliště Míru 

750, o poskytnutí podpory na realizaci další části projektu „Zahrada sedmi barev“ dle Výzvy 

č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí, 

prioritní oblast 6. Environmentální prevence, podoblast 6.1. Environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta s předpokládaným rozpočtem projektu 700.000 Kč včetně DPH. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 1. 2018 mezi 

městem Soběslav a Mateřskou školou DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750, kterým dochází 

v souvislosti s další částí projektu „Zahrada sedmi barev“ k doplnění účelu pronájmu a 

souhlasu zřizovatele s realizací opatření dle projektu. 
 

Usnesení č. 2/024/2020 

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 4. 2017  

č. ZM 13/096/2017 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a 

DIVIDEND PLUS, spol. s r. o., Tábor, na prodej pozemku p. č. 3805/10 o výměře 2 987 m
2
 

v k. ú. Soběslav. 

 

Usnesení č. 2/025/2020 

Rada města souhlasí s použitím znaku města Soběslavi na materiálech spojených s pořádáním 

cyklistického závodu Soběslavské okruhy organizovaným G. Benedikt Švec Cykloteam 

Želeč, který se koná 18. 4. 2020 v Soběslavi.   
 

Usnesení č. 2/026/2020 

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

České Budějovice, na opravu kanalizačního potrubí DN 400 v ulici Petra Bezruče v Soběslavi 

za cenu 164.960,14 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 2/027/2020 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na adrese 

Soběslav, část Soběslav I, Palackého čp. 111, velikosti  2+KK, do nájmu p. Martinu 

Kučerovi. 
 

Usnesení č. 2/028/2020 

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

Břeclav, na servis a opravy zdvihacích zařízení – výtahu v budově čp. 1/I na náměstí 

Republiky v Soběslavi, která je ve vlastnictví města, s účinností od 1. 1. 2020. 


