
USNESENÍ  
19. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 27. srpna 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 19/209/2019 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o jednání s vedením Správy železniční 

dopravní cesty, s. o., Praha, o budoucí realizaci dopravního přestupního terminálu 

v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 19/210/2019 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených 

městem Soběslav a části společných školských obvodů ze dne 14. 12. 2005, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2014, a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Usnesení č. 19/211/2019 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, kterou se stanoví školský 

obvod mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu 

mateřských škol, a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Usnesení č. 19/212/2019 

Rada města souhlasí s programem 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 25. září 2019 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města 

Soběslavi:  

1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2019 

2. OZV č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol  

3. OZV č. 3/2019, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol  

4. Majetkové převody 

5. Různé 
 

Usnesení č. 19/213/2019 

Rada města v návaznosti na změnu metodického výkladu MŠMT k odměňování 

pedagogických pracovníků schvaluje s účinností od 1. 9. 2019 plat ředitelce MŠ DUHA 

Soběslav, sídliště Míru 750, Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ Soběslav, Nerudova 278,  

Bc. Evě Kuklové dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 19/214/2019 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior-domu Soběslav pro rok 2019 dle 

návrhu předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou Petráskovou v souvislosti s nákupem 

nové multifunkční pánve.  

 

Usnesení č. 19/215/2019 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 

Holase 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 žáky této základní školy v období od 2. 9. 2019 do 

30. 6. 2020 v celkové částce 20.176 Kč.  
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Usnesení č. 19/216/2019 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněného bytu v Domě s pečovatelskou službou v ulici 

Mrázkova čp. 745/III  v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  
 

Usnesení č. 19/217/2019 

Rada města na základě výsledku výběrového řízení, které se konalo dne 31. 7. 2019, souhlasí 

s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a paní Simonou Kolbovou, Soběslav, 

na pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky čp. 148 v Soběslavi o výměře 38,70 

m
2
 za roční nájemné ve výši 41.000 Kč. 

 

Usnesení č. 19/218/2019 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akcí: „Soběslav - chodníky Tyršova a  

K Sedlečku“, který se uskuteční 9. 9. 2019 v 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, „Výstavba 

vodovodu v ulici K Sedlečku v Soběslavi“, který se uskuteční 9. 9. 2019 v 13:30 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ, a „Zateplení a oprava severní strany domů čp. 101/I až 104/I 

Soběslav“, který se uskuteční 9. 9. 2019 v 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, 

v následujícím složení:  

členové:  náhradníci:  

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

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM František Dukát – člen ZM 

Ing. Hana Petrů – KT MěÚ Soběslav Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ Soběslav  
 

Usnesení č. 19/219/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna krytiny 

objektu čp. 3 Soběslav – Nedvědice 2“, které se uskutečnilo 21. 8. 2019 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Fogl Petr, Soběslav, za cenu 929.082 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 19/220/2019 

Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle návrhu předloženého vedoucí SZO MěÚ Soběslav 

paní Janou Hákovou, jejímž poskytovatelem je FOKUS Tábor, z. s., se sídlem Tábor, 

Mostecká 2087, 390 02 Tábor. 
 

Usnesení č. 19/221/2019 

Rada města souhlasí s konáním akce „Zažít město jinak“ pořádané spolkem Soběslávka a  

p. Radovanem Žákem, Soběslav, dne 8. 9. 2019 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v parku „Na 

Promenádě“.  

 

Usnesení č. 19/222/2019 

Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 

městem Soběslav a firmou Pavel Mrázek, Soběslav, na „Opravu fasády budovy čp. 55 města 

Soběslavi“ za cenu 111.900 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 19/223/2019 

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

Nehasil, Soběslav, na „Stavební úpravy budovy čp. 1/I v Soběslavi – slaboproudé rozvody“ za 

cenu 388.138,15 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 19/224/2019 

Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 4/020/2019 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Soběslav a p. Jiřím Věchetem, Soběslav, o poskytnutí dotace na 

obnovu krovu, výměnu střešní krytiny včetně latí a klempířských prvků na baště městského 

opevnění umístěné v ulici Komenského čp. 11 ve výši 143.000 Kč v souladu s rozhodnutím 
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Ministerstva kultury ČR a rozpisem účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu  

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 pro městskou památkovou zónu Soběslav.   
 

Usnesení č. 19/225/2019 

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

a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL 

Soběslav, ul. V Lukách, RD“ na pozemku p. č. 2103/175 v k. ú. Soběslav, který je ve 

vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 19/226/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 579/18 o výměře 

60 m
2
 v k. ú. Chlebov manželům Markétě a Petrovi Hejným, Chlebov, v rámci 

majetkoprávního vypořádání pozemku přilehlého k jejich nemovitosti. 
 

Usnesení č. 19/227/2019 

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

prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, o právu provést 

stavbu „1606-03 Předprostor škol v Soběslavi“ na částech pozemků p. č. 3919/2 a p. č. 3988 v 

k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. 
 

Usnesení č. 19/228/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 77/1  

v k. ú. Soběslav z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, z důvodu sjednocení pozemku a stavby – domu čp. 95/I na náměstí 

Republiky v Soběslavi, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 19/229/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Vydavatelstvím MCU,  

s. r. o., Český Krumlov, na pronájem části pozemku p. č. 390/4 o výměře 3,4 m
2
 v k. ú. 

Soběslav na umístění stojanu mapového a informačního systému. Smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou 5 let s účinností od 1. 9. 2019. 
 

Usnesení č. 19/230/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 129/2 o výměře 46 

m
2
, p. č. 132/1 o výměře 40 m

2
, p. č. 144/22 o výměře 270 m

2
, p. č. 155 o výměře 241 m

2
,  

p. č. 138 o výměře 731 m
2
 a p. č. 132/2 o výměře 943 m

2
, vše v k. ú. Vesce, obci Vesce 

z důvodu vypořádání pozemků pod komunikacemi v obci Vesce. 
 

Usnesení č. 19/231/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 390/5 díl d)  

o výměře 85 m
2
 ve vlastnictví p. Romana Mixy, Soběslav, za pozemky p. č. 391 o výměře 21 

m
2
, p. č. 390/1 díl a) o výměře 21 m

2
 a p. č. 3922 díl c) o výměře 65 m

2
 ve vlastnictví města 

Soběslavi. Rozdíl v ceně pozemků dle znaleckého posudku doplatí p. Roman Mixa městu 

Soběslav. 
 

Usnesení č. 19/232/2019 

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

Energie, a. s., České Budějovice, o nájmu části pozemku p. č. 390/12 v k. ú. Soběslav o 

výměře cca 30 m
2
 (dvě parkovací stání) za účelem vybudování AC dobíjecí stanice pro 

elektromobily. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let za roční nájemné ve výši 8.000 Kč + 

DPH. 
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Usnesení č. 19/233/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Hřiště 8D, 

s. r. o., Brno, na dodávku a montáž dětského hřiště do Bezděkovy ulice v Soběslavi za cenu 

282.693 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 19/234/2019 

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 práce realizované 

nad rámec uzavřené SoD na akci „Vybudování místní komunikace Na Pískách v Soběslavi – 

1. etapa“. Celková cena díla se mění z 4.958.116,40 Kč na 5.083.846,42 Kč + DPH. 
 

 

 

 

 

 

 

 


