
USNESENÍ  
12. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 16. června 2020 od 13:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 12/171/2020 

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

stavebních úprav a nástavby budovy MŠ Nerudova v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 12/172/2020 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711, pro 

rok 2020 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou. 
 

Usnesení č. 12/173/2020 

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

s. r. o., Soběslav, na dodávku a montáž vrat na ČOV Soběslav a dále na dodávku a montáž 

předokenních rolet do stánku na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 156.168 Kč bez 

DPH.  
 

Usnesení č. 12/174/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a DAFE-PLAST 

Jihlava, s. r. o., Polná, na dodávku a montáž vchodových dveří a oken do stánku na náměstí 

Republiky v Soběslavi za cenu 60.408 Kč bez DPH.  
 

Usnesení č. 12/175/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 19. 9. 2016 mezi 

městem Soběslav a p. Ivo Trubačem, Klenovice, kterým dochází k úpravě propachtovaných 

zemědělských pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Soběslav na celkovou výměru 3,1268 ha. 
 

Usnesení č. 12/176/2020 

Rada města v návaznosti na usnesení č. ZM 6/041/2019 ze dne 25. 9. 2019 souhlasí 

s uzavřením kupní smlouvy č. SK/OHMS/066/20 mezi společností LEKA DEM, s. r. o., 

České Budějovice, městem Soběslav a Jihočeským krajem. 
 

Usnesení č. 12/177/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Soběslav a 

Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České 

Budějovice, týkající se akce „Most ev. č. 13518-6 za křižovatkou se sil. II/159“ na části 

pozemku p. č. 278/5 v k. ú. Vesce u Soběslavi, který je v majetku města Soběslavi. 
 

Usnesení č. 12/178/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o jednorázové náhradě a jejím vyrovnání mezi 

městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce 

„VTL plynovod Soběslav – Planá nad Lužnicí“ na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 3392 

v k. ú. Soběslav a p. č. 443 v k. ú. Chlebov na úhradu za předčasné smýcení porostů a za 

jejich trvalé omezení. 

 

Usnesení č. 12/179/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor a ke 

smlouvám o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřených mezi městem Soběslav a 

stávajícími nájemci, které řeší odpuštění nájemného po dobu uzavření provozovny z důvodu 
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pandemie koronaviru, dle seznamu předloženého paní Janou Křemenovou, vedoucí odboru 

organizačního a správy majetku MěÚ Soběslav.  
 

Usnesení č. 12/180/2020 

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

o poskytnutí dotace ve výši maximálně 40.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje 

Kulturní dědictví, 1.výzva pro rok 2020, opatření č. II Obnova drobné sakrální architektury, 

na realizaci projektu s názvem „Obnova kapličky v Chlebově“. Spolufinancování města bude 

zajištěno ze schváleného rozpočtu města na rok 2020.  
 

Usnesení č. 12/181/2020 

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

o poskytnutí dotace ve výši maximálně 300.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje 

Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu s názvem 

„Město Soběslav - pořízení nového dopravního automobilu“.  
 

Usnesení č. 12/182/2020 

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

Tábor, s. r. o., na dodávku a montáž kolumbární stěny s 18 úložnými místy na hřbitov 

v Soběslavi za cenu 114.875,60 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/183/2020 

Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného Základní školou 

Soběslav, Komenského 20, souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ZŠ a firmou SANTAL, spol.  

s r. o., Třeboň, na dodávku školního nábytku pro realizaci části projektu IROP „Rekonstrukce 

multimediální učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“,  reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 

16_075/0013228, za cenu 347.464 Kč s DPH. 
 

Usnesení č. 12/184/2020 

Rada města na žádost ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s podáním žádosti  

o dotaci – ŠABLONY III a případným předfinancováním projektu z rozpočtu mateřské školy.  


