
USNESENÍ  
17. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 20. září 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 17/231/2022 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 14. září 2022.  
 

Usnesení č. 17/232/2022 

a) Rada města ruší výběrové řízení na akci „Parkoviště Na Ohradách, Soběslav“, které se 

uskutečnilo 5. 9. 2022 na MěÚ Soběslav. 

b) Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Parkoviště  

Na Ohradách, Soběslav – II“, který se bude konat 3. 10. 2022 v 13.00 hodin na MěÚ 

Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

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

Ing. Zdeněk Hlasivec – KT MěÚ Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ   

 

Usnesení č. 17/233/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Dětské hřiště Soběslav“  

(u ul. Polní), které se uskutečnilo 20. 9. 2022 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Hřiště hrou, s. r. o., Turnov, za cenu 459.636 Kč  

+ DPH.  
 

Usnesení č. 17/234/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají více a méněpráce na akci 

„Nástavba Senior-domu v Soběslavi“. Konečná cena prací se zvyšuje o 1.173.764,03 Kč  

+ DPH. 
 

Usnesení č. 17/235/2022 

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

s. r. o., České Budějovice, na akci „Oprava terasy u bytového domu čp. 101/I v Soběslavi“  

za cenu 478.703,61 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 17/236/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k pojistné smlouvě mezi městem Soběslav a 

Generali Českou pojišťovnou, a. s., kterým dochází k navýšení pojistného v roce 2022  

o částku 369 Kč a o 1.120 Kč v roce 2023 z důvodu revize hodnot nemovitostí města 

uvedených v pojistné smlouvě. 

 

Usnesení č. 17/237/2022 

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

městem Soběslav a společností BusLine Jižní Čechy, s. r. o., Semily, na pronájem nebytových 

prostor ve výpravní budově čp. 264 v Riegrově ulici, Soběslav II, o celkové výměře 131,3 m
2
, 

na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2022. 
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Usnesení č. 17/238/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání ze dne 6. 5. 2020 mezi městem Soběslav a společností České dráhy, a. s., Praha, 

kterým se mění výměra pronajatých nebytových prostor ve výpravní budově čp. 264  

v Riegrově ulici, Soběslav II, na výměru 68,37 m
2
 s účinností od 1. 10. 2022. 

 

Usnesení č. 17/239/2022 

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

městem Soběslav a společností DELIKOMAT, s. r. o., Modřice, na pronájem nebytových 

prostor ve výpravní budově čp. 264 v Riegrově ulici, Soběslav II, o výměře 1 m
2
 za účelem 

umístění nápojového automatu na dobu 1 roku od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. 
 

Usnesení č. 17/240/2022 

Rada města vydává souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Základní umělecké školy, 

Školní náměstí 56, Soběslav, v souvislosti s podáním žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol 

a školských zařízení ze současného nejvyššího povoleného počtu 250 žáků na 280 žáků  

s účinností od 1. 9. 2023.  
 

Usnesení č. 17/241/2022 

Rada města se seznámila se studií pumptracku v Soběslavi zpracovanou firmou Dirty Parks,  

s. r. o., Jičín, a ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi studii zveřejnit a shromáždit k ní 

připomínky občanů města.  
 

Usnesení č. 17/242/2022 

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 

s přijetím materiálních darů od firmy AG FOODS Group, a. s., Velká Bíteš, v celkové 

hodnotě 5.583,10 Kč + DPH a od firmy ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., Brno, 

v celkové hodnotě 1.839 Kč + DPH do majetku Senior-domu. 
 

Usnesení č. 17/243/2022 

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

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají více a méněpráce na akci 

„Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“. 

Konečná cena prací se zvyšuje o 683.870,14 Kč + DPH a dále se posouvá termín dokončení 

stavebních prací do 7. 9. 2022.  
 

Usnesení č. 17/244/2022 

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

a Tomášem Fialou, Soběslav, a Věrou Fialovou, Roudná, v souvislosti se zánikem věcného 

břemene kladení trub pro vodovod na pozemku p. č. 1147 v k. ú. Soběslav, který je ve 

vlastnictví soukromých osob. 
 

Usnesení č. 17/245/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 

Soběslav a Husitským muzeem v Táboře, Tábor, na pronájem Rožmberského domu v ulici 

Petra Voka čp. 152, Soběslav I. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2032. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


