
USNESENÍ  
6. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 22. ledna 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 6/010/2019 

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

města.  

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

Usnesení č. 6/011/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit osadní výbory v městských částech 

Chlebov a Nedvědice.  
 

Usnesení č. 6/012/2019 

Rada města souhlasí s programem 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 20. 2. 2019 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 

Soběslavi: 

1. Zřízení osadních výborů v městských částech Chlebov a Nedvědice  

2. Program rozvoje města na období 2019-2022  

3. Regulované parkování v centru města – informace  

4. Majetkové převody 

5. Různé 
 

Usnesení č. 6/013/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem „Pořízení rolby“, které se uskutečnilo 11. 1. 2019 na MěÚ 

Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma TT Ice-snow, s. r. o., Praha, za cenu 3.200.000 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 6/014/2019 

a) Rada města souhlasí s úpravou regulovaného parkování v centru města dle návrhu 

předloženého pracovníkem OVRR MěÚ p. Jiřím Kubešem.  

b) Rada města schvaluje podmínky pro zřízení vyhrazeného parkoviště na území města 

Soběslavi osobám těžce zdravotně postiženým předložené místostarostou města Mgr. Pavlem 

Lintnerem.  
 

Usnesení č. 6/015/2019 

Rada města projednala žádost p. Lubomíra Dvořáka, Soběslav, o připojení pozemku parc. č. 

1001/1 v k. ú. Soběslav v jeho vlastnictví na účelovou komunikaci v lokalitě „Na Ohradách“ 

v Soběslavi.  

Rada města do doby zpracování urbanistické studie rozvoje této lokality s připojením na 

uvedenou komunikaci ve vlastnictví města nesouhlasí.  
 

Usnesení č. 6/016/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o užívání části pozemku ve vlastnictví města p. č. 

155 v k. ú. Soběslav o výměře cca 28 m
2
 mezi městem Soběslav a paní Janou Fořterovou, 

Tábor, týkající se narovnání historického stavu podzemní místnosti k domu čp. 131/I 

v Soběslavi ve vlastnictví jmenované. 
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Usnesení č. 6/017/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008, ve 

znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi,  

s. r. o., kterým se zvyšuje roční úplata za výkon veřejně prospěšných služeb pro město  

o 400.000 Kč + DPH z důvodu zvýšení rozsahu vykonávaných služeb s účinností od  

1. 1. 2019. 
 

Usnesení č. 6/018/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12. 2004, ve 

znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi,  

s. r. o., kterým dochází k úpravě plateb nájemného za správu bytových a nebytových prostor 

ve prospěch Správy města Soběslavi, s. r. o., o 160.000 Kč/rok a aktualizaci přílohy č. 2 

s účinností od 1. 1. 2019. 
 

Usnesení č. 6/019/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 

akce „Soběslav: TS U Nového rybníka“ na pozemcích p. č. 1874/72 a 3875, vše v k. ú. 

Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 6/020/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001, ve 

znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi,  

s. r. o., kterým se mění Příloha č. 1 – Seznam hmotného investičního majetku s účinností  

od 1. 1. 2019 z důvodu rekonstrukce kotelny v budově čp. 55/I, která je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 6/021/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě ze dne 18. 1. 2017 mezi městem 

Soběslav a firmou Tareka, s. r. o., Tábor, kterým se řeší započtení pohledávek a úhrada dluhu 

společnosti Tareka, s. r. o., vůči městu Soběslav.  
 

Usnesení č. 6/022/2019 

Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici 

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

města.  
 

Usnesení č. 6/023/2019 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 na 

adrese Soběslav, část Soběslav II, Kadlecova čp. 306, do nájmu p. Miroslavu Chramostovi. 
 

Usnesení č. 6/024/2019 

Rada města jmenuje komisi pro výběrové řízení na dodavatele zpracování projektové 

dokumentace akce „Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní 

terminál 2“, které se uskuteční 4. 2. 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, 

v následujícím složení:  

členové:      náhradníci:  

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města  Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM  Mgr. Irena Molíková – členka ZM 

Jiří Kubeš – OVRR MěÚ    Ing. Ctibor – KT MěÚ  
 

 

 

 

 


