
USNESENÍ  
9. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 5. května 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 9/130/2020 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě výstavby 

dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 9/131/2020 

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

Planá nad Lužnicí, na výkon BOZP akce „Předprostor škol v Soběslavi“ za cenu 61.952 Kč 

včetně DPH.  
 

Usnesení č. 9/132/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem 

Pantoflíčkem, Soběslav, na zajištění technického dozoru při akci „Předprostor škol 

v Soběslavi“ za cenu 85.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 9/133/2020 

Rada města schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na období 

2020–2022 zpracovaný Centrem pro komunitní plánování jižní Čechy, České Budějovice.   
 

Usnesení č. 9/134/2020 

Rada města na základě žádosti Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, souhlasí 

s přesunem finančních prostředků ve výši 20.000 Kč schválených usnesením RM  

č. 4/050/2020 ze dne 25. 2. 2020 na letní tábor v Soběslavi místo zrušeného festivalu 

Dobrovol.  
 

Usnesení č. 9/135/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL Soběslav 

č. p. 235“ na pozemku p. č. 3840 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 9/136/2020 

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

služebnosti mezi městem Soběslav, jako budoucím oprávněným, a Správou železnic, státní 

organizace, Praha, jako budoucím povinným, v souvislosti s „Modernizací trati Veselí n. L. – 

Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na 

pozemcích p. č. 3701/2, 3726/22, 3726/24, 4022/1, 4022/78, 4068/70, 4068/56, 4068/59 a 

4068/80, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví Správy železnic.  
 

Usnesení č. 9/137/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucím předání a převzetí vyvolané investice 

pro stavební objekty SO 51-70-04 „Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453“ a SO 52-

71-07 „Soběslav – Doubí, přeložka vody DN 300 v km 63,59“ mezi městem Soběslav, jako 

budoucím přejímajícím, a Správou železnic, státní organizace, Praha, jako budoucím 

předávajícím, v souvislosti s modernizací trati v úseku Soběslav – Doubí na pozemcích p. č. 

4022/73, 4022/63, 4022/5 a 3867/2, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
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Usnesení č. 9/138/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL Soběslav 

č. p. 406/1“ na pozemku p. č. 3838 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 9/139/2020 

Rada města bere na vědomí majetkoprávní vztah k vlastnictví spoluvlastnického podílu  

o velikosti ideální jedné třetiny k pozemkům p. č. 1009/120 o celkové výměře 399 m
2
 a p. č. 

1002/4 o celkové výměře 6 m
2
, oba v k. ú. Soběslav, v návaznosti na soudní rozhodnutí  

z 30. 9. 2019 a jeho vypořádání s p. Karlem Čunderlem, Soběslav, formou souhlasného 

prohlášení. 
 

Usnesení č. 9/140/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Strabag, a. s., Praha, číslo 841/TD/HC/2019/47, ze dne 26. 9. 2019 na akci „Soběslav 

– chodníky Tyršova a K Sedlečku“, kterým se vypořádávají dodatečně objednané práce a 

méněpráce. Celková cena díla se snižuje z 2.864.531,54 Kč na 2.854.337,75 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 9/141/2020 

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. 9/142/2020 

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

s přijetím materiálních darů pro organizaci dle předloženého seznamu.  
 

Usnesení č. 9/143/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele výukové cyklistické a 

bruslařské dráhy, které se konalo 27. 4. 2020. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu 6.992.979,66 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 9/144/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž dětského hřiště na 

sídlišti Míru v Soběslavi, které se konalo 4. 5. 2020.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma ONYX wood, spol. s r. o., Prachatice, za cenu 

371.489 Kč + DPH.  
 


