
USNESENÍ  
21. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 24. září 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 21/253/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen – 

služebností stezky a cesty a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti užívacího 

práva mezi městem Soběslav a společností PETA Bohemia, spol. s r. o., Soběslav, týkající 

se odkupu areálu Mateřské školy v Nerudově ulici. 
 

Usnesení č. 21/254/2019 

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 30.000 Kč ze schváleného 

rozpočtu města na rok 2019 na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami 90. výročí 

založení oddílu ledního hokeje TJ Spartak Soběslav.  
 

Usnesení č. 21/255/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy 

Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na veřejnou zakázku „Sociální 

zázemí pro venkovní učebnu přírodních věd“ jako druhé části projektu „Venkovní učebna pro 

přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda 

Beneše 50“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010344, z programu IROP, 3. Výzva MAS Lužnice-

IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi ZŠ E. Beneše 

a firmou Tomáš Hrdlička, Kardašova Řečice, na realizaci uvedené zakázky za cenu 

1.598.908,52 Kč včetně DPH. 
 

Usnesení č. 21/256/2019 

Rada města souhlasí s konáním akce „Pozorování přechodu Merkuru před Sluncem“ na 

městské věži 11. 11. 2019.  
 

Usnesení č. 21/257/2019 

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 mění termín dokončení díla a 

vypořádávají se více a méně práce na akci „Oprava kanalizace v ulicích Lustigova,  

Dr. Studničky a Okružní v Soběslavi“. Celková cena díla se navyšuje na 2.680.219,49 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 21/258/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení vodovodu 

mezi městem Soběslav, jako oprávněným, Jihočeským krajem, jako povinným, a SŽDC, 

Praha, jako investorem stavby, v souvislosti s realizací akce „Modernizace trati Veselí nad 

Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. – 

Soběslav“ pro stavební objekt „SO 51-71-02.11 Žst. Soběslav, přeložka vody DN 300 ET a 

DN 80 v km 62,45-62,55“ na pozemku p. č. 3975/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví 

Jihočeského kraje. 
 

Usnesení č. 21/259/2019 

Rada města souhlasí se zanesením poznámky o výhradě do smluv o nájmu nemovitosti 

uzavřené mezi městem Soběslav a společností E.ON Česká republika, České Budějovice, a 

E.ON Energie, a. s., České Budějovice, na částech pozemků ve vlastnictví města p. č. 1121/1 
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a 390/12 v k. ú. Soběslav, která řeší oddělení vlastnictví dobíjecích stanic v majetku E.ON a 

pozemků ve vlastnictví města Soběslavi. 
 

Usnesení č. 21/260/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2018 mezi 

městem Soběslav a firmou Ing. Pantoflíček Miroslav, Projektová a poradenská činnost, 

Soběslav, na zajištění autorského a technického dozoru investora akce „Zimní stadion 

v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“, kterým se mění doba trvání platnosti smlouvy 

do 30. 9. 2019. 
 

Usnesení č. 21/261/2019 

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

Říha, s. r. o., Soběslav, na opravu fasády západní strany zázemí zimního stadionu v Soběslavi 

za cenu 114.101,59 Kč + DPH.  
 

 

 

 


