
USNESENÍ  
8. schůze Rady města Soběslavi,  

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

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 8/117/2020 

Rada města se seznámila s variantním návrhem úpravy parku u kostela sv. Víta zpracovaným 

Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.  
 

Usnesení č. 8/118/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu chodníků v Soběslavi – 2. etapa, 

které se konalo 20. 4. 2020 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 

cenu 1.794.168,20 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 8/119/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu místních komunikací a 

zpevněných ploch, které se konalo 20. 4. 2020 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, za cenu 

1.469.026,30 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 8/120/2020 

Rada města bere na vědomí rozvoj průmyslové zóny u D3 dle informací předložených 

společností Dividend plus, s. r. o., Tábor.  
 

Usnesení č. 8/121/2020 

Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 

s přijetím materiálních darů dle předloženého seznamu.  
 

Usnesení č. 8/122/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohod o vytvoření společného 

školského obvodu mateřských škol mezi městem Soběslav a obcemi Borkovice, Dírná, 

Dráchov, Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko  

u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř, Zálší, Zvěrotice. 
 

Usnesení č. 8/123/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi 

Kulturním domem města Soběslavi a firmou Tomáš Hořický, Klenovice, za účasti města 

Soběslavi, na pronájem nebytových prostor v Jirsíkově ulici čp. 34, Soběslav I (restaurace 

Národ), které jsou ve vlastnictví města, o celkové výměře 546,8 m
2
, na dobu určitou  

od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2025.  

 

Usnesení č. 8/124/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smluv o nájmu mezi městem Soběslav a Společností 

Soběslav - Doubí, Ústí nad Labem, na pronájem části pozemků v souvislosti s realizací stavby 

„Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav – Doubí“: 

a) p. č. 3720/3 o výměře 186 m
2
, p. č. 3721/6 o výměře 104 m

2
 a p. č. 3725/4 o výměře 16 m

2
, 

vše v k. ú. Soběslav, na dobu určitou od 22. 4. 2020 do 21. 12. 2020, 

b) p. č. 4022/73 o výměře 16 m
2
, p. č. 3704/2 o výměře 29 m

2
 a p. č. 3702/1 o výměře 275 m

2
, 

vše v k. ú. Soběslav, na dobu určitou od 22. 4. 2020 do 20. 4. 2021. 
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Usnesení č. 8/125/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1874/271 o výměře 

22 m
2 

v k. ú. Soběslav společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, který je ve 

vlastnictví města Soběslavi, z důvodu vybudování nové kioskové transformační stanice. 
 

Usnesení č. 8/126/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi 

městem Soběslav a Husitským muzeem v Táboře na akci „Obnova kostela sv. Marka 

v Soběslavi“ za cenu 10.000 Kč vč. DPH.  
 

Usnesení č. 8/127/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 1/2020 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 8/128/2020 

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

Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky čp. 145/10, velikosti  3+1, do nájmu paní Petře 

Zemanové. 
 

Usnesení č. 8/129/2020 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Kulturního domu města Soběslavi pro rok 

2020 dle návrhu předloženého ředitelem organizace Mgr. Petrem Valešem v souvislosti  

s vyřazením DHM – kulečníku Pool Bison.   
 

 

 


