
USNESENÍ  
10. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. března 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 10/081/2019 

Rada města projednala za přítomnosti předsedkyně komise kultury, školství a cestovního 

ruchu Mgr. Ireny Molíkové činnost této komise.  
 

Usnesení č. 10/082/2019 

Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav za rok 

2018 předloženou paní Janou Hákovou, která je pověřená řízením organizace.  

Kladný výsledek hospodaření ve výši 746,11 Kč bude převeden do rezervního fondu 

organizace. 

Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2019 v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 10/083/2019 

Rada města projednala územní studii budoucího rozvoje lokality „Na Ohradách“ zpracovanou 

architektonickým studiem Aska, Tábor.  

Rada města ukládá vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ  

Ing. arch. Dagmar Buzu zajistit úpravu studie o připomínky vzešlé z jednání rady města a 

rozšíření studie o variantní řešení s větším podílem bytové zástavby.   
 

Usnesení č. 10/084/2019 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště města Soběslavi dle návrhu 

předloženého místostarostou města Mgr. Pavlem Lintnerem.  
 

Usnesení č. 10/085/2019 

Rada města souhlasí s programem 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 17. 4. 2019 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města 

Soběslavi:  

1. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2019 

2. Závěrečný účet města za rok 2018 

3. OZV města č. 1/2019 o nočním klidu 

4. Majetkové převody 

5. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti  

6. Různé 
 

Usnesení č. 10/086/2019 

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

České Budějovice, na zhotovení akce „Zatrubnění otevřené stoky v Chlebově“ za cenu 

323.616,42 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 10/087/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 

10. 11. 2004 uzavřené mezi městem Soběslav, Ladislavem Růžičkou, Soběslav, a Annou 

Průšovou, Soběslav, kterým se řeší prodloužení doby nevyužívání nebytových prostor v domě 

čp. 1, Soběslav, po dobu rekonstrukce budovy, tj. do 30. 6. 2019, s účinností  

od 1. 4. 2019.  
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Usnesení č. 10/088/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav, Ladislavem Palečkem st., 

Soběslav, a Ladislavem Palečkem ml., Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve 

vlastnictví města o výměře 99,20 m
2
 v domě čp. 95 na náměstí Republiky, Soběslav I, na 

dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024.  
 

Usnesení č. 10/089/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav, Dagmar Zemanovou, 

Soběslav, a Denisou Zemanovou, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví 

města o výměře 86,60 m
2
 v domě čp. 44 a čp. 45 v Kostelní ulici, Soběslav I, na dobu určitou 

od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024.  
 

Usnesení č. 10/090/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody ke smlouvě o nájmu ze dne 29. 12. 2018 mezi 

městem Soběslav a Karlem Churáčkem, Hlinice, kterou se řeší skončení nájmu nebytových 

prostor v objektu čp. 873, Soběslav (smuteční síň) ke dni 31. 3. 2019.  
 

Usnesení č. 10/091/2019 

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy mezi městem Soběslav a společností  

SKY-KITE, s. r. o., České Budějovice, na pronájem části pozemku p. č. 2181/2 o výměře cca 

40 m
2
 v k. ú. Soběslav (předzahrádka u restaurace v Mrázkově ulici) dohodou k 31. 3. 2019. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Janou Pařízkovou, 

Dráchov, na pronájem části pozemku p. č. 2181/2 o výměře cca 40 m
2
 v k. ú. Soběslav 

(předzahrádka u restaurace v Mrázkově ulici) na dobu 5 let od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024.  
 

Usnesení č. 10/092/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  

o umístění kogenerační jednotky mezi městem Soběslav a E.ON Energie, a. s., České 

Budějovice, na pronájem nebytových prostor v plynové kotelně na náměstí Republiky 

v Soběslavi a v kotelně sokolovny ve sportovním areálu města a dodatku č. 2 k uvedené 

smlouvě na pronájem nebytového prostoru v kotelně na sídlišti Svákov, kterými se upravují 

nájemní smlouvy o pravidelné zvyšování ročního nájemného dle inflace.  
 

Usnesení č. 10/093/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného Stavební poradnou,  

spol. s r. o., České Budějovice, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Smuteční síň na 

hřbitově v Soběslavi – stavební úpravy“, které se uskutečnilo 14. 3. 2019 na MěÚ Soběslav.  

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

11.274.930 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/094/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Oprava 

kanalizace v ulicích Lustigova, Dr. Studničky a části Okružní v Soběslavi“, které se 

uskutečnilo 18. 3. 2019 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu  

2.160.315,63 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/095/2019 

Rada města schvaluje nové Zásady pro přidělování bytů z bytového fondu města Soběslavi do 

nájmu a pravidla upravující nájemní vztahy k těmto bytům dle návrhu předloženého 

místostarostou města Mgr. Pavlem Lintnerem s účinností od 1. 4. 2019.  
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Usnesení č. 10/096/2019 

Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy na studijní cestě do Jižního 

Tyrolska ve dnech 5. – 9. 6. 2019, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 

Slezska.  
 

Usnesení č. 10/097/2019 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Oprava 

chodníků Soběslav 2019“, který se uskuteční 1. 4. 2019 od 13.00 hodin v zasedací místnosti 

MěÚ v Soběslavi, a dále pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Oprava povrchu 

místních komunikací v Soběslavi“, který se uskuteční 1. 4. 2019 od 14.00 hodin v zasedací 

místnosti MěÚ v Soběslavi, v následujícím složení: 

členové:      náhradníci:  

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

Michal Turek – člen RM    Mgr. Petr Valeš – člen RM 

Jiří Pour – KT MěÚ Soběslav   Jiří Kubeš – OVRR MěÚ Soběslav 
 

Usnesení č. 10/098/2019 

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 Josefu Fišerovi. 


