
USNESENÍ  
19. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 6. října 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 19/259/2020 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 23. 9. 2020.  
 

Usnesení č. 19/260/2020 

Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 11/081/2020 pověřuje své členy 

Mgr. Petra Lintnera a Mgr. Alenu Krejčovou jednáním s petičním výborem nebo jeho 

zástupci ve věci průmyslové zóny Soběslav.  

 

Usnesení č. 19/261/2020 

Rada města projednala v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, petici 

s názvem „Nesouhlas s výstavbou PZ Soběslav podle záměru JHC938“ v části požadavku na 

vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře.  

Rada města s vyhlášením územního opatření o stavební uzávěře v průmyslové zóně u dálnice 

D3 v Soběslavi nesouhlasí. 
 

Usnesení č. 19/262/2020 

Rada města souhlasí s úpravou zastřešení u autobusových zastávek a mobiliáře dopravního 

přestupního terminálu v Soběslavi dle návrhu zpracovaného OTA ateliérem, s. r. o., Praha.  
 

Usnesení č. 19/263/2020 

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

hřiště na sídlišti Svákov a výstavbě nového hřiště v městské části Nedvědice.  
 

Usnesení č. 19/264/2020 

Rada města schvaluje pravidla pro půjčování prezentačních stanů dle návrhu předloženého 

pracovnicí odboru organizačního a správy majetku Ing. Michaelou Pimperovou.  

 

Usnesení č. 19/265/2020 

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

firmou Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, kterým se prodlužuje termín 

dokončení realizace akce „Oprava chodníků Soběslav 2020 – 2. etapa“ do 31. 12. 2020.  
 

Usnesení č. 19/266/2020 

Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného Základní školou 

Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ZŠ a firmou AV MEDIA, 

a. s., Praha, na dodávku ICT jazykové učebny pro realizaci části projektu IROP „Odborná 

učebna jazyků“ za cenu 904.229 Kč včetně DPH. 
 

Usnesení č. 19/267/2020 

Rada města na základě žádosti Aeroklubu Soběslav souhlasí se změnou použití dotace ve výši 

12.000 Kč schválené usnesením RM č. 4/050/2020 ze dne 25. 2. 2020 na zakoupení párty 

stanu na akce pro veřejnost na letišti v Soběslavi.  
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Usnesení č. 19/268/2020 

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu, 

organizačním zajištění a výsledcích voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje, které se 

uskutečnily 2. a 3. 10. 2020.  
 

 

 

 

 


