
USNESENÍ 
19. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 17. října 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 19/295/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební 
poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 5. etapa“ za cenu 
49.500 Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 19/296/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a agenturou JV AGENCY, 
s. r. o., Benešov, na uspořádání kulturního programu pro veřejnost při „Rozsvícení vánočního 
stromu v Soběslavi“ ve spolupráci s Radiem Blaník, které se uskuteční 4. 12. 2017  
od 15:00 hodin na náměstí Republiky v Soběslavi, za cenu 35.000 Kč + DPH.    
 
Usnesení č. 19/297/2017 
Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku města 
Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav 
paní Šárkou Tröglerovou.  
 
Usnesení č. 19/298/2017 
Rada města souhlasí s posunem prosincového jednání Zastupitelstva města Soběslavi  
z 13. 12. 2017 na úterý 19. 12. 2017 od 17:00 hod. v malém sále KDMS a dále s následujícími 
termíny jednání ZM v roce 2018: 21. 3., 20. 6. a 19. 9. 2018, vždy od 18:00 hod. v malém sále 
KDMS.  
 
Usnesení č. 19/299/2017 

 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou ENKI,  
o. p. s., Třeboň, na zpracování metodiky popisu prací v přípravě biotopů a stanovišť a 
metodiky sběru jedinců, jejich transportu, deponace a vypouštění a vyhodnocení nebezpečí 
genetického ovlivnění populací v nové lokalitě a všech dalších souvisejících činností 
v souvislosti s připravovanou akcí „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce 
krajiny“ za cenu 150.000 Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 19/300/2017 

 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 9. 3. 2017 uzavřené 
mezi městem Soběslav a firmou Universal Solutions, s. r. o., Písek, kterým dochází 
k vypuštění organizace výběrového řízení a administrace projektu „Rybník Nový  
u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ z uvedené smlouvy.  
 
Usnesení č. 19/301/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak 
Soběslav – oddíl kopané na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 250.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s účastí družstva mužů v divizní soutěži. 
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Usnesení č. 19/302/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3618/6  
o výměře 3 170 m2 , p. č. 3618/8 o výměře 1 955 m2 , části p. č. 3845 o výměře cca 35 m2  
a ½ podílu p. č. 3623/10 o výměře 54 m2, vše v k. ú. Soběslav, společnosti BANES, spol. 
s r. o., Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 19/303/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 
akce „Soběslav: kNN propoj TS Hasiči a Ohrada“ na pozemcích p. č. 3870/1, 1169/7, 1169/8, 
4054/13, 1120/1 a 1121/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 19/304/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení archeologického průzkumu mezi 
městem Soběslav a Husitským muzeem v Táboře na provedení záchranného archeologického 
výzkumu při akci „Rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi – 4. etapa“ za cenu 5.000 Kč 
+ DPH. 
 
Usnesení č. 19/305/2017 
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ze dne 23. 8. 2017 uzavřené mezi městem 
Soběslav a Mgr. Evou Blatoňovou Košnerovou, Soběslav, na pronájem movitých věcí 
umístěných v bufetu zimního stadionu v Soběslavi dohodou k 30. 9. 2017.  
 
Usnesení č. 19/306/2017 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o projednání návrhu dopravního 
přestupního terminálu v Soběslavi s Dopravním inspektorátem Policie ČR, které se 
uskutečnilo 11. 10. 2017 na MěÚ v Soběslavi.  
 
 


