
USNESENÍ  
16. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 25. srpna 2020 od 13:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 16/214/2020 

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

navýšení dotace na provedení nástavby Senior-domu Soběslav o částku 5.182.678 Kč a 

doporučuje zastupitelstvu města uvedený projekt ke schválení.  
 

Usnesení č. 16/215/2020 

Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera o průběhu 

realizace investičních akcí: Předprostor škol v Soběslavi a Výuková cyklistická a bruslařská 

dráha.  
 

Usnesení č. 16/216/2020 

Rada města souhlasí s programem 11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 23. 9. 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará 

radnice) na náměstí Republiky:  

1. Zahájení 

2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2020 

3. Projekt „Nástavba Senior-domu Soběslav“  

4. Majetkové převody 

5. Průmyslová zóna Soběslav  

6. Různé 
 

Usnesení č. 16/217/2020 

Rada města bere na vědomí informaci ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra 

Valeše o přípravě, organizačním zajištění a financování městských „Soběslavských slavností 

Rožmberských“, které se uskuteční v sobotu 19. 9. 2020.  
 

Usnesení č. 16/218/2020 

Rada města projednala aktuální situaci týkající se budoucího rozvoje průmyslové zóny 

v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 16/219/2020 

Rada města bere na vědomí informaci člena rady města Mgr. Michala Pánka o rekonstrukci a 

financování atletického oválu ve sportovním areálu v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 16/220/2020 

Rada města na základě žádosti Základní organizace Českého svazu včelařů, Soběslav, 

souhlasí se změnou použití dotace ve výši 7.000 Kč schválených usnesením RM   

č. 4/050/2020 ze dne 25. 2. 2020 na ošetření včelstev proti varoáze. 

 

Usnesení č. 16/221/2020 

Rada města souhlasí: 

a) s konáním akce „Zažít město jinak“ pořádané spolkem Soběslávka, z. s., a panem 

Radovanem Žákem, Soběslav, dne 13. 9. 2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v parku „Na 

Promenádě“, 

b) s poskytnutím finančního příspěvku spolku Soběslávka, z. s., Soběslav, ve výši 2.000 Kč ze 

schváleného rozpočtu města na rok 2020 na úhradu části nákladů spojených s konáním této 

akce. 
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Usnesení č. 16/222/2020 

Rada města souhlasí se změnou pojistné smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav a Generali 

Českou pojišťovnou, a. s., kterou se navyšuje roční pojištění motorových vozidel o 13.164 Kč 

v souvislosti s dopojištěním nového dopravního automobilu Fordu Transit Kombi pro SDH 

Soběslav. 
 

Usnesení č. 16/223/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o centralizovaném zadání mezi městem Soběslav a 

ČR – Ministerstvem vnitra, Praha, na provedení zadávacího řízení za účelem centralizovaného 

zadání veřejných zakázek na poskytování služeb komunikačního informačního systému 

veřejné správy (KIVS).  
 

Usnesení č. 16/224/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Státním fondem dopravní 

infrastruktury o poskytnutí dotace ve výši maximálně 709.385 Kč z opatření ke zvýšení 

bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám  

s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 na realizaci projektu s názvem 

„Předprostor škol v Soběslavi – chodník při komunikaci III. třídy na Třídě Dr. Edvarda 

Beneše“.  
 

Usnesení č. 16/225/2020 

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

Soběslav, jako oprávněným, a Správou železnic, státní organizace, Praha, jako povinným, 

v souvislosti s realizací akce „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor, II. část, úsek Veselí  

n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. –Soběslav“ pro stavební objekt „SO 51-70-01 

Žst. Soběslav, přeložka kanalizace DN 300 v km 61,5“ a „SO 51-70-02.11 Žst. Soběslav, 

přeložka splaškové kanalizace DN 600“ na pozemcích p. č. 4022/77, 4022/78 a 4068/42, vše 

v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví Správy železnic. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městem 

Soběslav a Správou železnic, státní organizace, Praha, uzavřenou dne 27. 11. 2012 pro 

pozemek p. č. 4022/77 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Správy železnic. 
 

Usnesení č. 16/226/2020 

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

České Budějovice, o poskytnutí dotace ve výši 86.931,60 Kč na realizaci projektu „Pořízení 

prezentačních stanů na podporu cestovního ruchu v Soběslavi“.  
 

Usnesení č. 16/227/2020 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50,  

Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro 

děti“ na úhradu obědů v rámci školního stravování pro tři žáky této základní školy v období  

od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 v částce 6.840 Kč.  

 

Usnesení č. 16/228/2020 

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

jako oprávněným, a Správou železnic, státní organizace, Praha, jako povinným, v souvislosti 

s realizací akce „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí  

u Tábora, 1. etapa Veselí n. L.  - Soběslav“ pro stavební objekty „SO 51-71-01 Žst. Soběslav, 

přeložka vody DN 200 v km 61,66“ a „SO 51-71-02.11 Žst. Soběslav, přeložka vody DN 300 

ET a DN 80 v km 62,45-62,55“ na pozemcích p. č. 4022/78, 4024, 4068/36, 4068/43, 4068/70 

a 4068/71, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví Správy železnic.  
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Usnesení č. 16/229/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3769/43 o výměře 

76 m
2 

v k. ú. Soběslav Správě železnic, státní organizace, Praha, v souvislosti s modernizací 

trati Veselí nad Lužnicí – Tábor. 
 

Usnesení č. 16/230/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením: 

a) Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 29. 7. 2015 mezi městem Soběslav a Jiřím 

Korandou, Radimov, na propachtování rybníka Mořátko v k. ú. Rybova Lhota (pozemek p. č. 

1459 o výměře 2 392 m
2
), kterým se prodlužuje doba pachtu o 5 let, od 1. 1. 2021  

do 31. 12. 2025. 

b) Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 21. 7. 2015 mezi městem Soběslav a Václavem 

Klečackým, Soběslav, na propachtování rybníka Rohlíček v k. ú. Rybova Lhota (pozemek  

p. č. 1444 o výměře 863 m
2
), kterým se prodlužuje doba pachtu o 5 let, od 1. 1. 2021  

do 31. 12. 2025. 

c) Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 20. 5. 2015 mezi městem Soběslav a Rybářstvím 

Třeboň, a. s., Třeboň, na propachtování rybníků Nový v k. ú. Soběslav (pozemek p. č. 1861  

o výměře 142 161 m
2
), Starý v k. ú. Soběslav (pozemky p. č. 3068/1, 3068/2, 3069, 3070, 

3078/1, 3078/2 a 3078/3  o výměře 567 698 m
2
), Nový u Skalice v k. ú. Skalice nad Lužnicí 

(pozemek p. č. 3105 o výměře 40 261 m
2
), Písecký v k. ú. Skalice nad Lužnicí (pozemek p. č. 

3318 o výměře 31 636 m
2
), Lapač v k. ú. Skalice nad Lužnicí (pozemek p. č. 3320 o výměře 

30 512m
2
), kterým se prodlužuje doba pachtu o 5 let, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. 

d) Pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a Českým rybářským svazem, z. s., místní 

organizace Soběslav, na propachtování rybníků Švadlačky v k. ú. Soběslav (pozemek p. č. 

2975/1  

o výměře 23 034 m
2
), Nadýmač v k. ú. Soběslav (pozemek p. č. 3408 o výměře 32 753 m

2
), 

Roudná II – klenovická pískovna v k. ú. Klenovice u Soběslavi (pozemek p. č. 3769 o výměře 

49 377 m
2
), Dolejší v k. ú. Chlebov (pozemek p. č. 17 o výměře 14 385 m

2
), Novákovský  

v k. ú. Nedvědice u Soběslavi (pozemek p. č. 589 o výměře 8 992 m
2
), na dobu 5 let,  

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. 

e) Pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a Romanem Paušem, Soběslav, Josefem 

Fišperou, Soběslav, a Miroslavem Bártou, Soběslav, na propachtování rybníků Velká 

Nohavice v k. ú. Rybova Lhota (pozemek p. č. 1226 o výměře 18 435 m
2
), Dolní Nohavice 

v k. ú. Rybova Lhota (pozemek p. č. 1338 o výměře 4 003 m
2
), Horní Nohavice v k. ú. 

Rybova Lhota (pozemek p. č. 1350 o výměře 8 811 m
2
), na dobu 5 let, od 1. 1. 2021  

do 31. 12. 2025. 

f) Pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a Pavlem Panským, Chlebov, na propachtování 

rybníku v k. ú. Chlebov (pozemek p. č. 292 o výměře 762 m
2
), na dobu 5 let, od 1. 1. 2021  

do 31. 12. 2025. 

 

Usnesení č. 16/231/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2918/10 o výměře 

558 m
2 

v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi, Růženě Kuníkové, 

Choustník, která vlastní sousední pozemek. 
 

Usnesení č. 16/232/2020 

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. 16/233/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vialit Soběslav, 

spol. s r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení oprav místních komunikací a 

zpevněných ploch do 30. 9. 2020.  
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Usnesení č. 16/234/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., 

provozní jednotka Soběslav, kterým se navyšuje celková cena díla o dodatečně objednané 

práce a méněpráce na akci „Oprava povrchu místních komunikací v Soběslavi“  

o 96.243,29 Kč. Celková cena díla činí 1.221.775,47 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 16/235/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební úpravy společenského centra 

v Chlebově, které se uskutečnilo 21. 8. 2020 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Vidox, s. r. o., Český Krumlov, za cenu  

1.139.371 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 16/236/2020 

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

Budějovice, na opravu kanalizace v ul. Na Ohradě a Chvalovského nábřeží v Soběslavi za 

cenu 342.890,61 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 16/237/2020 

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

Soběslav, Soběslav II, ul. Kadlecova čp. 321/1, velikosti 1+0, do nájmu Nikole 

Kratochvílové. 
 

Usnesení č. 16/238/2020 

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva pro 

místní rozvoj, podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního titulu 

117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku, na akci „Multifunkční 

hřiště v Nedvědicích“. 

 


