
USNESENÍ  
15. schůze Rady města Soběslavi,  

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

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 15/198/2020 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy z kontrolního dne 

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

2. etapa Soběslav – Doubí“, který se uskutečnil 9. července 2020.  
 

Usnesení č. 15/199/2020 

Rada města schvaluje návrh rozpočtového opatření č. RM 3/2020 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 15/200/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu technologií ASŘ na ČOV 

Soběslav, které se uskutečnilo 7. 7. 2020 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma DBD Control Systems, spol. s r. o., Červené Záhoří 

– Chotoviny, za cenu 969.358,20 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/201/2020 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku společnosti I MY, o. p. s., Soběslav, 

ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2020 na úhradu části nákladů 

spojených s oslavami 20 let organizace a pořádáním lampionového průvodu a ohňostroje, 

které se uskuteční 8. 11. 2020.    
 

Usnesení č. 15/202/2020 

Rada města schvaluje odměnu ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové za 

realizaci opatření proti šíření nákazy COVID-19 dle předloženého návrhu. Odměna je v plné 

výši hrazena z dotačního programu MPSV. 
 

Usnesení č. 15/203/2020 

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

České Budějovice, o poskytnutí dotace městu ve výši maximálně 591.500 Kč z dotačního 

programu Jihočeského kraje – Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje na 

realizaci projektu „Stavební úpravy společenského centra v Chlebově“.  
 

Usnesení č. 15/204/2020 

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

Zbelítov, na opravu kanalizace v ulicích Na Ohradě a Chvalovského nábřeží v Soběslavi za 

cenu 396.058,73 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 15/205/2020 

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

firmou Strabag, a. s. Praha, provozní jednotka Soběslav, na opravu parkoviště u Polikliniky  

v Soběslavi, kterým se navyšuje cena díla o dodatečně objednané práce ve výši 382.385,64 

Kč + DPH.  
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Usnesení č. 15/206/2020 

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

a Správou železnic, státní organizace, Praha, z důvodu provozování telekomunikačního 

zařízení ve výpravní budově čp. 264 v Riegrově ulici, Soběslav II, která je ve vlastnictví 

města. 
 

Usnesení č. 15/207/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a 

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

Budějovice, v souvislosti s uložením kanalizační a teplovodní přípojky u domu čp. 1/I na 

náměstí Republiky v Soběslavi na částech pozemků p. č. 3905/9 a p. č. 3913/2 v k. ú. 

Soběslav, které jsou v majetku Jihočeského kraje. 
 

Usnesení č. 15/208/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a Evou Bínovou, 

Písek, na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města v podkroví budovy čp. 159 v ulici 

Petra Voka (poliklinika) v Soběslavi o celkové výměře 49,2 m
2
 s platností od 1. 9. 2020 na 

dobu neurčitou. 
 

Usnesení č. 15/209/2020 

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor z 22. 11. 1999 

mezi městem Soběslav a paní Jindrou Šimákovou, Soběslav, na pronájem nebytového 

prostoru v domě čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav I (rehabilitace v 1. patře polikliniky), 

dohodou k 31. 12. 2020. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a Bc. Hanou 

Trešlovou, Soběslav, na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města v domě čp. 159 

v ulici Petra Voka, Soběslav I (rehabilitace v 1. patře polikliniky), o celkové výměře 108,1 m
2
 

s platností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou. 
 

Usnesení č. 15/210/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení mezi městem Soběslav a E.ON 

Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s dokončením realizace akce „Soběslav: 

V Paloucích 6 RD“ pro pozemky p. č. 2103/580, 2103/581, 2103/582 a 2103/583 v k. ú. 

Soběslav a s uzavřením dohod o narovnání mezi městem Soběslav a manželi Jaroslavem a 

Hanou Faustovými, Soběslav, a panem Michalem Křiklánem, Soběslav, a paní Marcelou 

Křiklánovou, Veselí nad Lužnicí, z důvodu připojení pozemků parc. č. 2103/579 a 2103/467 

v k. ú. Soběslav, které jsou v jejich vlastnictví, k distribuční soustavě. 

 

Usnesení č. 15/211/2020 

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

s. r. o, Čejetice – Sudoměřice, na provedení restaurátorských prací na soše sv. Jana 

Nepomuckého ve Wilsonově ulici v Soběslavi za cenu 108.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/212/2020 

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

Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 60/36, velikosti 1+1, do nájmu Pavlíně 

Pánisové a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav, Soběslav I, Protifašistických 

bojovníků čp. 134/14, velikosti 1+1, do nájmu Boženě Fučíkové. 
 



- 3 - 

Usnesení č. 15/213/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem a provozování stánku 

s občerstvením na náměstí Republiky v Soběslavi o výměře 13,5 m
2
 včetně mobilního 

příslušenství, které se uskutečnilo 21. 7. 2020 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala paní Eva Himpanová, Soběslav. Smlouva bude uzavřena 

na dobu určitou 5 let s účinností od 1. 9. 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


