
USNESENÍ  
21. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 3. listopadu 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 21/284/2020 

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2021 dle návrhu předloženého 

provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou ČEVAK, a. s., České 

Budějovice.  

Ceny pro rok 2021: vodné – 39,52 Kč/m
3
 + DPH, stočné – 26,68 Kč/m

3
 + DPH.  

 

Usnesení č. 21/285/2020 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě realizace 

včetně návrhu majetkového uspořádání dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.   
 

Usnesení č. 21/286/2020 

Rada města se seznámila s připomínkami k návrhu parku u sv. Víta v Soběslavi. Rada města 

souhlasí se zadáním alternativní studie.  
 

Usnesení č. 21/287/2020 

Rada města v návaznosti na své usnesení č. 2/012/2018 bere na vědomí informaci vedoucího 

Blatského muzea v Soběslavi RNDr. Daniela Abazida o budoucí realizaci projektu IROP, 

v rámci kterého dojde k restaurování části původního mobiliáře kostela sv. Marka v Soběslavi 

a k následnému umístění hlavního oltáře do kostela. 
 

Usnesení č. 21/288/2020 

Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku města 

Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav 

paní Jitkou Přibylovou.  
 

Usnesení č. 21/289/2020 

Rada města schvaluje vyjádření k navýšení úvazku u sociální služby poskytované podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, u poskytovatele sociálních služeb, který je 

zařazen v síti poskytovatelů služeb Jihočeského kraje, dle návrhu předloženého paní Janou 

Hákovou, vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav, této organizaci: FOKUS,  

z. s., Mostecká 2087, Tábor.  
 

Usnesení č. 21/290/2020 

Rada města souhlasí na základě žádosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o.,  

p. Vladimíra Falady s nákupem malotraktoru Ferrari Cromo K60 AR za cenu 818.818 Kč + 

DPH od firmy Malcom CZ, s. r. o., Jindřichův Hradec. Malotraktor bude pořízen z finančních 

prostředků SMS, s. r. o.  

 

Usnesení č. 21/291/2020 

Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Soběslavi dle návrhu předloženého 

vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Janou Křemenovou.   
 

Usnesení č. 21/292/2020 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ 

Ing. Radka Brylla o činnosti města a městského úřadu v době nouzového stavu.  
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Usnesení č. 21/293/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a paní 

Lidmilou Talákovou, Soběslav, a panem Jakubem Líkařem, Soběslav, na pronájem části 

pozemku p. č. 3859/1 o výměře cca 100 m
2
 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, za 

účelem společného užívání jako přístupový pozemek k jejich nemovitostem. Smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2025. 
 

Usnesení č. 21/294/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru – pozemků p. č. 1047/4, 

1047/9 a 1058/50 v k. ú. Chlebov o celkové výměře 2 558 m
2
 včetně účelové komunikace  

od Jihočeského kraje, České Budějovice.   
 

Usnesení č. 21/295/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne  

3. 4. 2006 mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav, z. s., kterým se upravuje výčet 

pronajatých sportovišť včetně výměry pronajatých pozemků a zároveň se navyšuje roční 

nájemné na 40.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 21/296/2020 

Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 

schvaluje změnu rozpočtu organizace na rok 2020 dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 21/297/2020 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na adrese 

Soběslav, Soběslav I, Na Pískách čp. 119, velikosti 1+1, do nájmu Marii Danyiové. 
 

Usnesení č. 21/298/2020 

a) Rada města na základě výběrového řízení organizovaného ředitelem KDMS Mgr. Petrem 

Valešem schvaluje výsledek výběrového řízení na obnovu vzduchotechniky v kulturním 

domě. Vítězem výběrového řízení se stala firma Jams, s. r. o., Tábor, za cenu 862.632 Kč + 

DPH.  

b) Rada města souhlasí s užitím fondu investic KDMS na financování uvedené akce.  


