
USNESENÍ  
3. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 11. února 2020 od 14:00 hodin  

v zasedací místnosti budovy čp. 1/I  

 

 

Usnesení č. 3/029/2020 

Rada města se seznámila se studií stavebních úprav a nástavby budovy MŠ Nerudova 

zpracovanou Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav.  
 

Usnesení č. 3/030/2020 

Rada města bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 zpracované 

provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s., České Budějovice, 

v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.  
 

Usnesení č. 3/031/2020 

Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České 

Budějovice, v roce 2020 dle předloženého návrhu.    
 

Usnesení č. 3/032/2020 

Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených 

městem Soběslav – MŠ Duha Soběslav, MŠ Nerudova ul. Soběslav, ZŠ Tř. Dr. E. Beneše 

Soběslav, ZŠ Komenského Soběslav, Kulturní dům Soběslav, Senior-dům Soběslav a 

Poliklinika Soběslav na roky 2021 a 2022 v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 3/033/2020 

Rada města souhlasí se zvýšením ceny nájemného v bytech ve vlastnictví města Soběslavi ve 

všech kategoriích o částku 3 Kč/m
2
/měsíc (tj. na částku 50 Kč/m

2
/měsíc v bytech základní 

kategorie, 40 Kč/m
2
/měsíc v bytech snížené kategorie a 35 Kč/m

2
/měsíc v suterénních bytech) 

s účinností od 1. 4. 2020.  
 

Usnesení č. 3/034/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 

30. 3. 2005, ve znění pozdějších dodatků, příspěvkové organizace města Soběslavi – Mateřská 

škola Soběslav, Nerudova 711. 
 

Usnesení č. 3/035/2020 

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 dva žáky této základní školy v období od 14. 1. 2020 

do 30. 6. 2020 v částce 5.376 Kč.  

 

Usnesení č. 3/036/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební 

poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Předprostor škol v Soběslavi“ za cenu 45.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 3/037/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 24. 8. 2016 mezi 

městem Soběslav a společností Reprogen, a. s, Planá nad Lužnicí, na propachtování 

zemědělských pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Soběslav a k. ú. Chlebov, který řeší 
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upřesnění výměry pozemků na 83,6274 ha za roční pachtovné 250.882 Kč, s účinností  

od 1. 1. 2020.  
 

Usnesení č. 3/038/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Dřevovýrobou 

Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, na opravu dřevěného plotu u koupaliště v Soběslavi za cenu 

212.359 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 3/039/2020 

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

České Budějovice, na dostavbu vodovodu v ulici K Sedlečku za cenu 399.156,40 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 3/040/2020 

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

České Budějovice, na obnovu vodovodu v parku u Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu 

197.671,37 + DPH.  
 

Usnesení č. 3/041/2020 

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

s. r. o., Praha, na realizaci STL plynovodu a přípojek v Okružní ulici v Soběslavi za cenu 

161.800 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 3/042/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a OTA ateliérem,  

s. r. o., Praha, na změnu projektové dokumentace rekonstrukce výpravní budovy v Soběslavi 

za cenu 150.300 Kč + DPH.   
 

Usnesení č. 3/043/2020 

Rada města projednala návrh programu rozvoje města na období 2020-2023 včetně 

rekapitulace připomínek a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 3/044/2020 

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. 3/045/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Hřiště 8D, 

s. r. o., Brno, na doplnění dětského hřiště v Bezděkově ulici v Soběslavi za cenu178.166 Kč + 

DPH.  


