
USNESENÍ  
11. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 24. května 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 11/139/2022 

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

střechy, s. r. o., Dobronín, na likvidaci dřevokazného hmyzu a sanaci střešní konstrukce 

v Rožmberském domě v Soběslavi za cenu 229.120 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 11/140/2022 

Rada města souhlasí s vyřazením služebního automobilu zn. Škoda Roomster, rok výroby 

2007, inventarizační číslo 2155, z majetku města z důvodu havárie. 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a Autoservisem 

Jindra, s. r. o., Soběslav, na pořízení staršího osobního automobilu pro potřeby MěÚ  

zn. Škoda Fabia za cenu 230.000 Kč. 
 

Usnesení č. 11/141/2022 

Rada města Soběslavi souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a 

Správou města Soběslavi, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu 

města na rok 2022 ve výši 1.100.000 Kč na úhradu opravy vany bazénu na koupališti  

v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 11/142/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a OSAM TRADE,  

s. r. o., České Budějovice, na dodávku a montáž osvětlení venkovního hřiště s umělým 

povrchem ve sportovním areálu v Soběslavi za cenu 192.950 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 11/143/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, 

České Budějovice, o poskytnutí dotace ve výši maximálně 50.000 Kč z dotačního programu 

Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2022, opatření č. II Obnova drobné 

sakrální architektury, na realizaci projektu s názvem „Oprava kaplička Chlebov“. 

Spolufinancování města bude zajištěno ze schváleného rozpočtu města na rok 2022.  
 

Usnesení č. 11/144/2022 

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

Mrázek, Soběslav, na realizaci akce „Oprava kaplička Chlebov“ za cenu 163.600 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 11/145/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, 

České Budějovice, o poskytnutí dotace ve výši maximálně 92.000 Kč z dotačního programu 

Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2022, opatření č. 6 Obnova pietních 

míst, na realizaci projektu s názvem „Válečný hrob Chlebov“. Spolufinancování města bude 

zajištěno ze schváleného rozpočtu města na rok 2022.  

 

Usnesení č. 11/146/2022 

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

stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na realizaci akce „Válečný hrob Chlebov“ za 

cenu 109.600 Kč + DPH. 
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Usnesení č. 11/147/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky mezi 

městem Soběslav a ČR – ministerstvem zemědělství na zajištění nákupu a distribuce plomb a 

lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb.,  

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Usnesení č. 11/148/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků p. č. 1945 a p. č. 

3878 o výměře 79  m
2
 ve vlastnictví města Soběslav za části pozemku p. č. 1946/10 o výměře 

4 m
2
 ve vlastnictví Ivany a Milana Kramolišových, Tábor, vše v k. ú. Soběslav, z důvodu 

majetkoprávního vypořádání využívaných pozemků. 
 

Usnesení č. 11/149/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 7. 6. 2017 mezi 

městem Soběslav a firmou Olga Redžičová, Tučapy, kterým se prodlužuje doba nájmu 

nebytového prostoru na náměstí Republiky čp. 55, Soběslav I, v k. ú. Soběslav, o 5 let,  

tj. od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2027. 
 

Usnesení č. 11/150/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav, panem 

Romanem Mixou, Soběslav, a panem Petrem Prokešem, Veselí nad Lužnicí, na pronájem 

části pozemků p. č. 390/1 a p. č. 3922 o výměře cca 105 m
2
 v k. ú. Soběslav, které jsou ve 

vlastnictví města, za účelem umístění sezónního otevřeného posezení. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou 5 let, od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2027.  
 

Usnesení č. 11/151/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 135/39  

o přibližné výměře 80 m
2 

v k. ú. Vesce, který je ve vlastnictví města Soběslav, manželům 

Heleně a Radkovi Hňupovým, Vesce, z důvodu scelení pozemků. 
 

Usnesení č. 11/152/2022 

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 

13. 8. 2020 mezi městem Soběslav a firmou Hana Trešlová, Soběslav, na pronájem 

nebytového prostoru v domě čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav I (ordinace rehabilitace  

v 1. patře polikliniky), dohodou k 30. 6. 2022. 

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

městem Soběslav a paní Zuzanou Kulhavou, Soběslav, na pronájem nebytových prostor ve 

vlastnictví města v domě čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav I (ordinace rehabilitace  

v 1. patře polikliniky) o celkové výměře 108,1 m
2
 s platností od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 

 

Usnesení č. 11/153/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne  

21. 1. 2022 mezi městem Soběslav a společností ENVI-PUR, s. r. o., Praha, kterým se 

prodlužuje doba nájmu části pozemku p. č. 2168/6 o výměře cca 90 m
2
 v k. ú. Soběslav, který 

je ve vlastnictví města, do 31. 12. 2022.  
 

Usnesení č. 11/154/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků p. č. 2103/57,  

p. č. 2103/6 a p. č. 2103/472 o výměře 954  m
2
 ve vlastnictví města Soběslav za části 

pozemků p. č. 2103/198 a p. č. 2103/470 o výměře 1 104 m
2
 ve vlastnictví manželů Františka 

Klípy, Soběslav, a Aleny Klípové, Tábor, vše v k. ú. Soběslav, z důvodu přípravy další etapy 

stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov. 
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Usnesení č. 11/155/2022 

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

a. s., provozní jednotka Soběslav, na zadláždění okolí víceúčelového a dětského hřiště 

v Nedvědicích za cenu 226.841,90 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 11/156/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o stanovení podílu města na nákladech na 

vybudování přestupního terminálu v Soběslavi se Správou železnic, státní organizace, Praha, 

v souvislosti s realizací stavby „Přestupní terminál Soběslav“ ve výši cca 4.200.000 Kč  

+ DPH. 
 

Usnesení č. 11/157/2022 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu č. 20058004, 

velikosti 1+1, na adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše 58/32, do nájmu Eriku 

Burzalovi, městského bytu č. 10112002, velikosti 2+0, na adrese Soběslav, Soběslav I, 

Palackého 112, do nájmu Ladislavě Chlumecké a městského bytu č. 10103052, velikosti 1+1, 

na adrese Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky 103, do nájmu Haně Váchové.  
 

Usnesení č. 11/158/2022 

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

chodníků 2022“, který se bude konat 6. 6. 2022 v 12.30 hodin na MěÚ Soběslav, a dále na 

zakázku malého rozsahu „Soběslav - parkoviště Chvalovského nábřeží“, který se bude konat 

6. 6. 2022 v 13.00 hodin na 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 

Miloš Šimek – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen RM  
 

Usnesení č. 11/159/2022 

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

Senior-domu v Soběslavi - vybavení kuchyně“, který se bude konat 6. 6. 2022 v 13.30 hodin 

na MěÚ Soběslav, a dále na zakázku malého rozsahu „ČOV Soběslav - obnova vybraných 

částí“, který se bude konat 6. 6. 2022 v 14.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Michal Turek – člen RM Mgr. Michal Pánek – člen RM 

Ing. Jiří Klíma – člen ZM Ing. Petr Král – člen ZM 

Ing. Zina Petrásková – ředitelka S-domu Ing. Hana Petrů – pracovnice MěÚ 
 

 

 

 


