
USNESENÍ  
20. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 10. září 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 20/235/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření č. ZM 3/2019 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 20/236/2019 

Rada města bere na vědomí rezignaci místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera na funkci předsedy 

Komise IT rady města. 

Rada města jmenuje předsedou komise IT p. Michala Turka a členem komise pracovníka KT MěÚ 

p. Zbyňka Mareše.  
 

Usnesení č. 20/237/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Soběslav - chodníky 

Tyršova a K Sedlečku“, které se uskutečnilo 9. 9. 2019 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu 2.864.531,54 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 20/238/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výstavba vodovodu v ulici 

K Sedlečku v Soběslavi“, které se uskutečnilo 9. 9. 2019 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu 531.217,36 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 20/239/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Zateplení a oprava severní 

strany domů čp. 101/I až 104/I Soběslav“, které se uskutečnilo 9. 9. 2019 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma VIDOX, s. r. o., Český Krumlov, za cenu 4.573.440 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 20/240/2019 

Rada města stanovuje plat řediteli Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Janu 

Holasovi s platností od 1. 10. 2019 dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 20/241/2019 

Rada města se seznámila s předpokládaným vývojem dětí docházejících ze spádových obcí do obou 

mateřských škol v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 20/242/2019 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, pro rok 

2019 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou v souvislosti s pořízením 

pergoly nad pískoviště na zahradu mateřské školy.  

 

Usnesení č. 20/243/2019 

Rada města na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše 

souhlasí s vyřazením majetku – knihovnického softwarového systému Clavius, pořízeného v roce 

2005 za cenu 57.715 Kč z majetku organizace.  
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Usnesení č. 20/244/2019 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici 

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

Usnesení č. 20/245/2019  

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Nábytek VASA, 

spol. s r. o., Tábor, na dodávku a montáž nábytku pro nové prostory informačního centra a redakce 

Hlásky v budově čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 241.810 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 20/246/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Ondřej Vrbka, 

Cheb, na pořízení kamerového systému a systému ozvučení zasedací a obřadní místnosti v budově 

čp. 1/I na náměstí Republiky za cenu 171.574,50 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 20/247/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Adolfem Jebavým, 

dopravní studio, Brno, na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby výukové 

bruslařské dráhy v Soběslavi za cenu 197.433,20 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 20/248/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku p. č. 2506/1 o přibližné 

výměře 110 m
2 

v k. ú. Soběslav od Dany a Pavla Drdových, Soběslav, z důvodu majetkoprávního 

vypořádání přístupové cesty v lokalitě „K Čerazi“. 
 

Usnesení č. 20/249/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni – pozemkové 

služebnosti mezi městem Soběslav a Jitkou Ambrožovou, Praha, v souvislosti s realizací akce 

„Plynofikace rodinného domu, plynovodní přípojka k objektu čp. 157, Okružní ulice, Soběslav III“ 

na pozemku p. č. 3892/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi. 
 

Usnesení č. 20/250/2019 

a) Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22. 7. 2016 

k datu 31. 10. 2019 na pronájem nebytových prostor na terase domu čp. 110, Soběslav I, od 

Rodičovského centra Sobík. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a spolkem Rodičovské 

centrum Sobík, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 105,75 

m
2
 v domě čp. 1 na náměstí Republiky, Soběslav I, na dobu určitou od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024.    

 

Usnesení č. 20/251/2019 

Rada města souhlasí s vyřazením majetku (poškozeného dětského hřiště v Chlebově) z evidence 

města dle návrhu předloženého inventarizační komisí. 
 

Usnesení č. 20/252/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a Svazem měst a obcí 

Jihočeského kraje, České Budějovice, na přenechání 100 ks  kompostérů pro domácí kompostování 

o velikosti 1 100 l za celkovou cenu 59.895 Kč v souvislosti s realizací projektu „RE-USE“ 

podpořeného z operačního programu životní prostředí.  
 

 

 

 


