
USNESENÍ 
19. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 23. října 2018 od 15:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 19/282/2018 
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2019 dle návrhu předloženého 
provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou ČEVAK, a. s., České 
Budějovice.  
Ceny pro rok 2019: vodné – 37,26 Kč/m3 + DPH, stočné – 24,36 Kč/m3 + DPH. Vodné  
+  stočné celkem 61,62 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 19/283/2018 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 5/2018 v předloženém znění.  
 
Usnesení č. 19/284/2018 
a) Rada města souhlasí s realizací projektu „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se 
sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50“ z programu MAS 
Lužnice, z. s., 3. výzva „MAS Lužnice – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání“, ve vazbě na 
výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení – integrované projekty CLLD, s celkovým předpokládaným rozpočtem 
projektu 3.922.116,45 Kč včetně DPH.  
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování projektu 
v předpokládané výši 3.922.116,45 Kč včetně DPH a dofinancování dotace ve výši max. 
196.105,82 Kč včetně DPH z rozpočtu města Soběslavi v roce 2019. 
c) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 12. 2013 mezi 
městem Soběslav a Základní školou Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, kterým dochází 
v souvislosti s realizací projektu „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním 
zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50“ k doplnění účelu pronájmu, 
rozšíření nájemní smlouvy o pozemek p. č. 357/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 2609 m2, 
vše v k. ú. Soběslav, a prodloužení platnosti smlouvy do roku 2025. 
 
Usnesení č. 19/285/2018 
a) Rada města souhlasí s přijetím dotace na projekt „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ 
Soběslav“ ve výši 499.245 Kč včetně DPH. Vlastní podíl města v předpokládané výši  
115.919 Kč včetně DPH bude hrazen z rozpočtu města Soběslavi. 
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě mezi městem Soběslav a 
TJ Spartak Soběslav, z. s., ze dne 3. 4. 2006,  ve znění pozdějších dodatků, kterým se vyjímá 
část pozemku p. č. 325/2 o výměře cca 850 m2 v k. ú. Soběslav za účelem realizace projektu 
„Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“ pro ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, na 
dobu určitou do 31. 12. 2025 a prodlužuje doba nájmu smlouvy do 31. 12. 2030.  
c) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Základní 
školou Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, na pronájem části pozemku p. č. 325/2 o výměře 
cca 850 m2 v  k. ú. Soběslav v souvislosti s realizací projektu „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ 
Soběslav“ na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2025. 
 
Usnesení č. 19/286/2018 
Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku města 
Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav 
Ing. Lenkou Kačurovou.  
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Usnesení č. 19/287/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 841/6 o výměře 
26 m2 a p. č. 841/7 o výměře 22 m2, oba v k. ú. Soběslav, od Jednoty, obchodní družstvo, 
Tábor, z důvodu přípravy realizace projektu „Dopravní přestupní terminál v Soběslavi“. 
 
Usnesení č. 19/288/2018 
Rada města schvaluje novou organizační strukturu MěÚ v Soběslavi dle návrhu předloženého 
tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 11. 2018.  
 
Usnesení č. 19/289/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Spilka a 
Říha, s. r. o., Soběslav, na opravu fasády domu čp. 55/I za cenu 106.903 Kč + DPH a dále na 
opravu průjezdu v domě čp. 55/I na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 149.713 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 19/290/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 
firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, kterým se vypořádávají dodatečně 
objednané práce na akci „Oprava místních komunikací, zpevněných ploch a parkovišť 
v Soběslavi“ a cena díla se navyšuje o 98.799,16 Kč z 3.884.922,27 Kč na 3.983.721,43 Kč + 
DPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 


