
USNESENÍ  
2. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 1. listopadu 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 2/260/2022 

Rada města ukládá realizovat usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Soběslavi, které se konalo 18. října 2022. 
 

Usnesení č. 2/261/2022 

Rada města zřizuje komise rady města v následujícím složení: 

Komise bytová 

předseda Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města   

tajemník, člen Pavla Brunerová – MěÚ Soběslav    

členové Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM       

  Michal Turek – člen ZM    

  Jitka Havlíčková – SMS, s. r. o.  

Komise sociálně zdravotní 

předseda MUDr. Jan Vodička – člen ZM    

tajemník, člen Jana Háková – MěÚ Soběslav     

členové MUDr. Kateřina Jirousová – členka ZM    

  Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav 

  Mgr. Lucie Vojtášková – Soběslav      

  Mgr. Lada Haplová – Senior-dům Soběslav    

Komise výstavby 

předseda Tomáš Šena, dipl. technik – člen ZM    

tajemník, člen Martina Kubešová – MěÚ Soběslav    

členové Ing. Jan Podlaha – Soběslav      

  Miloš Šimek – Soběslav 

  Martin Toman – Soběslav  

  Ing. Petr Hejný – Chlebov   

Komise životního prostředí 

předseda Jiří Kubeš – člen ZM    

tajemník, člen Ing. Jan Mošnička – MěÚ Soběslav    

členové Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ Soběslav       

  Bohuslav Blažek – Soběslav 

  Milan Kobliška – SMS, s. r. o.   

Komise kultury a cestovního ruchu 

předseda Mgr. Irena Molíková – Soběslav     

tajemník, člen Ing. Michaela Pimperová – MěÚ Soběslav    

členové Mgr. Alena Krejčová – členka RM    

  Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS     

  Denisa Líkařová – Soběslav      

  Mgr. Nina Cibulková – členka ZM    

  Renata Štaubrová – Diakonie ČCE – středisko Rolnička  
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Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Soběslav 

předseda Ing. Jindřich Bláha – starosta města   

členové Ing. arch. Dagmar Buzu – MěÚ Soběslav  

Ing. David Javorský – Národní památkový ústav ČB 

Tomáš Šena, dipl. technik – člen ZM    

Redakční rada Soběslavské hlásky 

redaktorka Ing. Michaela Nováková – MěÚ Soběslav   

členové Ing. Michaela Pimperová – MěÚ Soběslav  

Mgr. Lucie Michalčíková – Soběslav  

Ivana Šimková – Soběslav  

Mgr. Lucie Vojtášková – Soběslav     
 

Usnesení č. 2/262/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města svěřit místostarostovi města v souladu  

s § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující úkoly:  

Místostarosta města Mgr. Pavel Lintner zodpovídá za plnění úkolů v oblasti školství, 

mládeže, sportu a tělovýchovy, rozvoj IT, dopravy a dopravní obslužnosti, bytové 

problematiky, městských částí Chlebov a Nedvědice, oprav, údržby a správy infrastruktury a 

majetku města a dále za koordinaci činností organizací – SMS, s. r. o., MŠ Duha,  

MŠ Nerudova, ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše.  
 

Usnesení č. 2/263/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměny poskytované 

neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ 

Ing. Radkem Bryllem.  
 

Usnesení č. 2/264/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 374/1 včetně 

příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v prvním nadzemním 

podlaží domu čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, p. Františku Štědronskému, Soběslav, 

za cenu 2.226.000 Kč, který se stal vítězem výběrového řízení. 
 

Usnesení č. 2/265/2022 

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. 2/266/2022 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města  

v roce 2022 ve výši 12.279,50 Kč pro ZŠ Komenského a 19.168 Kč pro ZŠ E. Beneše  

v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., 

Plzeň. 
 

Usnesení č. 2/267/2022 

Rada města schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP – seznam investičních priorit 

2021-2027 (MAP III) projektu Místní akční plán III v ORP Soběslav, realizovaným MAS 

Lužnice, z. s., Sudoměřice u Bechyně, pro MŠ DUHA Soběslav a ZŠ Komenského Soběslav 

dle předložených materiálů. 
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Usnesení č. 2/268/2022 

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

s vyřazením el. konvektomatu MKN 10.1, inv. č. 23, datum pořízení 2. 12. 2008, z majetku 

Senior-domu. 
 

Usnesení č. 2/269/2022 

Rada města souhlasí s termínem jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2022 dne  

7. 12. 2022 v 17.00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará radnice) na náměstí 

Republiky a dále s termíny jednání rady města v roce 2022 ve dnech 15. 11., 29. 11., 13. 12. a 

20. 12. 2022.  
 

Usnesení č. 2/270/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou RTi Czech, s. r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení akce „Sanace 

kanalizace v ulici Na Ohradě v Soběslavi“ do 31. 12. 2022.  
 

Usnesení č. 2/271/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Milan Moc, 

Soběslav, na zateplení půdního prostoru v budově ZUŠ v Soběslavi za cenu 183.090 Kč 

+ DPH.  
 

Usnesení č. 2/272/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání mezi městem Soběslav a společností AirView, s. r. o., České Budějovice, kterým se 

navyšuje výměra pronajatých nebytových prostor ve výpravní budově čp. 264 v Riegrově 

ulici, Soběslav II, které jsou ve vlastnictví města, o výměru 58,15 m
2
 s účinností  

od 1. 1. 2023. 
 

Usnesení č. 2/273/2022 

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

Juřinou, Soběslav, na projektové práce a související inženýrskou činnost na akci 

„Komunikace a inženýrské sítě pro RD u sídliště Svákov – Soběslav, 3. etapa“ za cenu 

249.400 Kč.  
 

Usnesení č. 2/274/2022 

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

Vácha, Myslkovice, na opravu oplocení pozemku parc. č. 3603/1 v k. ú. Soběslav u domu  

čp. 119/II v ulici Na Pískách za cenu 199.926 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 2/275/2022 

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

Mountainbikovou Asociací, z. s., Praha, na zpracování dokumentace stavby – pumptracku  

u sídliště Svákov v Soběslavi za cenu 56.000 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 2/276/2022 

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

Štefan, Žíšov, na opravu hydroizolací a drenáží Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu 

110.791 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 2/277/2022 

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

T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž vchodových dveří v budově 

(Chanos) Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, za cenu 74.508 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 2/278/2022 

Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav, 

která se uskuteční v úterý 8. 11. 2022 od 17.00 hodin:  

Mgr. Alena Krejčová – členka RM 

Mgr. Petr Valeš – člen RM 
 

Usnesení č. 2/279/2022 

Rada města souhlasí na návrh jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady  

s nákupem elektrického vozidla Goupil G4 od firmy CB Global, s. r. o., České Budějovice, za 

cenu 1.139.000 Kč + DPH. Nákup elektrického vozidla bude financován z dotace a z rozpočtu 

společnosti.  


