
USNESENÍ  
23. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 22. října 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 23/274/2019 

Rada města souhlasí s rekonstrukcí ulice Petra Voka v Soběslavi dle návrhu zpracovaného 

Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.  
 

Usnesení č. 23/275/2019 

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2020 dle návrhu předloženého 

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

Budějovice.  

Ceny pro rok 2020: vodné – 38,28 Kč/m
3
 + DPH, stočné – 25,20 Kč/m

3
 + DPH. Vodné + 

stočné celkem 63,48 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 23/276/2019 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 23/277/2019 

Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera a člena rady 

města Mgr. Michala Pánka o dokončení rekonstrukce zimního stadionu v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 23/278/2019 

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

Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav paní 

Jitkou Přibylovou. 
 

Usnesení č. 23/279/2019 

Rada města schvaluje aktualizaci investičních priorit Strategického rámce MAP II ve školách 

zřizovaných městem Soběslav v projektu „Místní akční plán II v ORP Soběslav“, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009106, realizovaným MAS Lužnice, z. s., Sudoměřice  

u Bechyně, dle předložených materiálů k datu 22. 10. 2019. 
 

Usnesení č. 23/280/2019 

Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí 

s vyřazením majetku – elektrické fritézy, rok výroby 1998, inv. č. 1/98, z majetku školy.  
 

Usnesení č. 23/281/2019 

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

zahájení stavby IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, které se 

uskutečnilo ve středu 16. 10. 2019.  
 

Usnesení č. 23/282/2019 

Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou, 

vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav, organizacím: Diakonie ČCE - středisko 

Rolnička a Domácí hospic Jordán. Toto vyjádření se vydává v souvislosti s podáním žádosti 

na Jihočeský kraj, České Budějovice, o akceptaci změn v poskytovaných službách. 
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Usnesení č. 23/283/2019 

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

Petrů, Dobrá Voda u Českých Budějovic, na provedení výměny oken a zazdívky otvorů 

v objektu lisovny kalu na ČOV Soběslav za cenu 143.309 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 23/284/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím 

Lagnerem, projektové práce, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace pro územní a 

stavební řízení akce „Soběslav – komunikace, parkoviště a chodníky u Domu dětí a mládeže“ 

za cenu 129.750 Kč.  
 

Usnesení č. 23/285/2019 

a) Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne  

1. 7. 2016 k datu 31. 12. 2019 na pronájem nebytových prostor v budově polikliniky, Petra 

Voka 159, Soběslav I, podanou společností ResTrial, Praha. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 

Soběslav a společností DiaPodi care, s. r. o., Sezimovo Ústí, na pronájem 3 ordinací v budově 

Polikliniky, Petra Voka 159, Soběslav I, o výměře 161,8 m
2
 na dobu neurčitou od 1. 1. 2020.    

 

Usnesení č. 23/286/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

městem Soběslav a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha, v souvislosti  

s realizací akce „VPIC SŽDC Doubí – Soběslav km 63,5, přel. SEK“ na pozemcích p. č. 3856 

a 3857 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 23/287/2019 

Rada města souhlasí se změnou platebních podmínek v kupní smlouvě mezi městem 

Soběslav a společností PETA Bohemia, spol. s r. o., Soběslav, týkající se odkupu areálu 

Mateřské školy v Nerudově ulici dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 23/288/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou PŠV stavby,  

s. r. o., Turovec, na zajištění technického dozoru investora stavby na akci „Soběslav – 

chodníky Tyršova a K Sedlečku“ za cenu 54.400 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 23/289/2019 

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Vánočního jarmarku Rolničky“ spojeným  

s „Rozsvícením vánočního stromu“ v sobotu 30. 11. 2019 od 10:30 hod. do 18:00 hod. na 

náměstí Republiky v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 23/290/2019 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městských bytů velikosti 1+1 na 

adrese Soběslav, část Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, do nájmu Zuzaně 

Milotové a na adrese Soběslav, část Soběslav II, Na Pískách čp. 119, do nájmu Kláře 

Kotlárové. 
 

 

 

 

 


