
USNESENÍ  
7. schůze Rady města Soběslavi,  

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

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 7/104/2020 

Rada města se seznámila se studií zásobování pitnou vodou městské části Nedvědice 

zpracovanou firmou Thermoprojekt, Tábor.  
 

Usnesení č. 7/105/2020 

Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 

městem Soběslav a Naděždou Březinovou, Praha, na provedení restaurátorských prací sochy 

sv. Floriana kašny na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 106.000 Kč.  
 

Usnesení č. 7/106/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště Na Vyhlídce 

v Soběslavi, které se uskutečnilo 6. 4. 2020 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Hřiště hrou, s. r. o., Trutnov, za cenu 457.846 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 7/107/2020 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy k nouzovému 

stavu.  
 

Usnesení č. 7/108/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Kulturní dům města Soběslavi.  
 

Usnesení č. 7/109/2020 

a) Rada města projednala návrh rekapitulace akcí pro rok 2020 v MPZ Soběslav předložený 

vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče Ing. arch. Dagmar Buzu a 

doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.   

b) Rada města v návaznosti na své usnesení č. 6/099/2020 souhlasí s uzavřením smlouvy  

o dílo mezi městem Soběslav a firmou Vidox, s. r. o., Český Krumlov, na obnovu kostela  

sv. Marka v Soběslavi za cenu 1.653.958 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 7/110/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Soběslav a SŘ Reality, s. r. o., 

Soběslav, na provádění údržby, oprav, případně výměny vodovodních řadů ve vlastnictví 

města uložených na pozemcích parc. č. 3713/2 a 3714/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve 

vlastnictví SŘ Reality, s. r. o., Soběslav.   

 

Usnesení č. 7/111/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dohod o strpění stavby mezi městem Soběslav a paní 

Květuší Smrčkovou, Soběslav, a dále paní Kateřinou Křiklánovou, Soběslav, a paní Ludmilou 

Štolfovou, Soběslav, na provedení opravy kanalizace mezi ulicí Na Ohradách a Chvalovského 

nábřežím na pozemcích parc. č. 941/1 a 944/1 v k. ú. Soběslav, které jsou v jejich vlastnictví.   
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Usnesení č. 7/112/2020 

Rada města schvaluje výsledek veřejné zakázky na stavební práce organizované společností 

Stavební poradna, s. r. o., České Budějovice, na dodavatele akce „Předprostor škol 

v Soběslavi“.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 10.868.601 

Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 7/113/2020 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 2/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí 

finančního odboru MěÚ Soběslav Mgr. Lucií Krejčí.   
 

Usnesení č. 7/114/2020 

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

s. r. o., Praha, na provedení modernizace silničního rychloměru ProLaser pro Městskou policii 

Soběslav za cenu 169.990 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 7/115/2020 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Duha, Soběslav, pro rok 2020 

dle návrhu předloženého ředitelkou organizace Mgr. Alenou Krejčovou v souvislosti  

s nákupem nového DHM – el. konvektomatu.   
 

Usnesení č. 7/116/2020 

Rada města souhlasí se stanovením termínu a místa konání zápisů k předškolnímu vzdělávání 

MŠ Duha, Soběslav, a MŠ Nerudova, Soběslav, dle doporučení MŠMT ve dnech  

2. až 16. 5. 2020.  
 

 

 


