
USNESENÍ  
1. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 11. ledna 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 1/001/2022 

Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky 

města.  

Rada města děkuje paní Marii Klimešové za velmi pěkné a pečlivé zpracování kroniky města.  
 

Usnesení č. 1/002/2022 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 15. 12. 2021.  
 

Usnesení č. 1/003/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 2/2021 dle návrhu předloženého vedoucí 

finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 1/004/2022 

Rada města souhlasí s realizací investic a oprav v Soběslavi a městských částech Chlebov a 

Nedvědice v roce 2022 dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 1/005/2022 

Rada města souhlasí s plánem investic do vodohospodářského majetku města v roce 2022 dle 

předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 1/006/2022 

Rada města souhlasí s termíny jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2022 

následovně: 16. 2., 20. 4., 22. 6., 14. 9. 2022.  
 

Usnesení č. 1/007/2022 

Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 plat jednateli Správy města Soběslavi,  

s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru 

Matoušovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli KDMS Mgr. Petru 

Valešovi a paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle 

předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 1/008/2022 

Rada města v návaznosti na nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 

s účinností od 1. 1. 2022 plat řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli ZŠ  

E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ 

Nerudova Bc. Evě Kuklové dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 1/009/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Atelierem EIS1,  

s. r. o., České Budějovice, na zpracování studie čtyř bytových domů na sídlišti Svákov 

v Soběslavi za cenu 243.500 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 1/010/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a obcí Přehořov 

na přijetí finančního daru ve výši 33.000 Kč jako příspěvku městu na pořízení ukazatele 

rychlosti, který je umístěn v k. ú. Chlebov na příjezdu do obce Přehořov.  
 

 



- 2 - 

Usnesení č. 1/011/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Veselí: o. Dráchov, 

o. Elitex - rek. VN, propoj – 2. etapa“ na pozemcích p. č. 3491/2, p. č. 3491/12, p. č. 3492,  

p. č. 3498/6, p. č. 3493, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 1/012/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 2. 2021 uzavřené 

mezi městem Soběslav a p. Martinem Mikulou, Myslkovice, kterým se prodlužuje doba 

nájmu nebytového prostoru na pozemku p. č. 394 o výměře cca 120 m
2
 v k. ú. Soběslav, který 

je ve vlastnictví města, na dobu určitou do 31. 12. 2022. 
 

Usnesení č. 1/013/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání ze 

dne 24. 8. 2018 mezi městem Soběslav a firmou Michal Lukucz, Soběslav, k 28. 2. 2022 

z důvodu demolice pronajatého objektu v souvislosti s realizací stavby „Přestupní terminál 

Soběslav“. 
 

Usnesení č. 1/014/2022 

a) Rada města ruší své usnesení č. 15/208/2020 ze dne 21. 7. 2020. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi 

městem Soběslav a MUDr. Veronikou Kloučkovou, Praha, na pronájem nebytových prostor 

ve vlastnictví města v podkroví budovy čp. 159 v ulici Petra Voka v Soběslavi (poliklinika)  

o celkové výměře 46,6 m
2
 s účinností od 1. 4. 2022 na dobu neurčitou. 

 

Usnesení č. 1/015/2022 

Rada města ruší své usnesení č. 18/205/2021 ze dne 5. 10. 2021.  


