
USNESENÍ  
2. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 25. ledna 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 2/016/2022 

Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených 

městem Soběslav – MŠ Duha Soběslav, MŠ Soběslav Nerudova, ZŠ Soběslav  

Tř. Dr. E. Beneše, ZŠ Komenského Soběslav, Senior-dům Soběslav, Kulturní dům města 

Soběslavi a Poliklinika Soběslav na roky 2023 a 2024 v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 2/017/2022 

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se stanoví školský 

obvod základních škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu 

základních škol, a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Usnesení č. 2/018/2022 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Stavební 

úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi“, který se bude konat 7. 2. 2022 v 13.00 hodin na MěÚ 

Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM  Michal Turek – člen RM 

Jiří Pour – pracovník KT MěÚ Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ  
 

Usnesení č. 2/019/2022 

Rada města souhlasí s programem 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 16. 2. 2022 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi: 

1. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2022 

2. OZV č. 1/2022 , kterou se stanoví školský obvod základních škol 

3. Majetkové převody  

4. Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce  

5. Různé 
 

Usnesení č. 2/020/2022 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, 

Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s vyřazením nefunkčního zahradního stroje (traktůrek) MTD 

RH 180 ze svěřeného majetku školy. 
 

Usnesení č. 2/021/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 374/3 

zahrnující byt o velikosti 2+1 o výměře 65,1 m
2
 včetně příslušenství a spoluvlastnického 

podílu na společných prostorech ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 374 na pozemku  

p. č. 1010/7 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, která je ve vlastnictví města Soběslav, dle 

předložených podmínek. 

 

Usnesení č. 2/022/2022 

Rada města projednala návrh studie cyklostezky Soběslav-Klenovice-Roudná zpracovaný 

projekční kanceláří Graphic PRO, s. r. o., Tábor. Po úpravách bude studie zveřejněna a 

shromážděny k ní připomínky občanů.  
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Usnesení č. 2/023/2022 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v domech s pečovatelskou službou 

v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  
 

Usnesení č. 2/024/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke koncesní smlouvě ze dne 5. 12. 2016 na 

provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Soběslav a firmou Čevak, a. s., České 

Budějovice, kterým se prodlužuje doba nájmu vodohospodářského majetku na dobu určitou 

do 31. 12. 2023.  
 

Usnesení č. 2/025/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 9 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008, ve 

znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi,  

s. r. o., kterým se zvyšuje roční úplata za výkon veřejně prospěšných služeb o 1.350.000 Kč + 

DPH z důvodu nárůstu cen energií a služeb, s účinností od 1. 1. 2022. 
 

Usnesení č. 2/026/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 4. 11. 2020 mezi 

městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým dochází k úpravě příloh č. 1 a  

č. 2, tj. seznamu spravovaných bytových a nebytových prostor, s účinností od 1. 1. 2022. 
 

Usnesení č. 2/027/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001, ve 

znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým 

dochází k úpravě Přílohy č. 1 – Seznam hmotného investičního majetku, s účinností  

od 1. 1. 2022. 
 

Usnesení č. 2/028/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 31. 8. 2020 mezi 

městem Soběslav a firmou Eva Himpanová, Soběslav, kterým se mění způsob úhrady 

spotřebované vody ve stánku na náměstí Republiky. 
 

Usnesení č. 2/029/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzájemné darování částí pozemků  

p. č. 3919/2 a p. č. 3988 o celkové výměře 90,2 m
2
, v dosavadním vlastnictví Jihočeského 

kraje, za části pozemků p. č. 359/1 a p. č. 3919/1 o celkové výměře 86 m
2
, v dosavadním 

vlastnictví města Soběslav, vše v k. ú. Soběslav. Vzájemným darováním se vypořádává 

rekonstrukce předprostoru škol v Soběslavi.   

 

Usnesení č. 2/030/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 4004 o výměře  

741 m
2
 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Praha, do vlastnictví města Soběslavi.  
 

Usnesení č. 2/031/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení a provozu informační platformy Smart 

INFO mezi městem Soběslav a firmou Galileo Corporation, s. r. o., Chomutov, zajišťující 

rozesílání novinek uveřejněných na internetových stránkách města za cenu 8.500 Kč + DPH a 

roční udržovací poplatek 1.950 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 2/032/2022 

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 1050 l v souvislosti s realizací projektu „Pořízení kompostérů pro 
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domácí kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra a vratné nádobí“ podpořeného z 

operačního programu životní prostředí. Finanční podíl města činí 71.558 Kč. 
 

 

 


