
USNESENÍ  
3. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 15. listopadu 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 3/280/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 5/2022 dle 

návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 3/281/2022 

Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2023 zpracovaný vedoucí finančního 

odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 3/282/2022 

Rada města projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024–2026 dle 

návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou a 

doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 3/283/2022 

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2023 dle varianty č. 1 návrhu 

předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s., 

České Budějovice.  

Ceny pro rok 2023: vodné – 46,38 Kč/m
3
 + DPH, stočné – 33,44 Kč/m

3
 + DPH.  

 

Usnesení č. 3/284/2022 

Rada města zřizuje Komisi školství a sportu v následujícím složení: 

předseda Mgr. Jan Podlaha – člen ZM    

tajemník, člen Ing. Marie Lustová – MěÚ Soběslav  

členové Mgr. David Pánek – člen ZM 

  Mgr. Jan Holas – člen ZM    

  Mgr. Lenka Vandasová – Soběslav      

  Bc. Barbora Nývltová – Soběslav 

  Marcela Procházková, DiS. – Soběslav  
 

Usnesení č. 3/285/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 

21. 12. 2006, ve znění pozdějších dodatků, příspěvkové organizace města Senior-dům 

Soběslav v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 3/286/2022 

Rada města souhlasí s programem 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 7. 12. 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará 

radnice) na náměstí Republiky v Soběslavi:  

1. Zahájení 

2. Svěření úkolů místostarostovi města 

3. Změna č. 5 rozpočtu města na rok 2022  

4. Rozpočet města na rok 2023 

5. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024–2026 

6. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 

7. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Senior-domu Soběslav 

8. Majetkové převody 

9. Zřízení Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav 

10. Zřízení osadních výborů v městských částech Chlebov a Nedvědice 

11. Různé 
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Usnesení č. 3/287/2022 

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

T.O.D.O.K., s. r. o., Klenovice, na výměnu výloh a dveří v domě čp. 95 na náměstí Republiky 

v Soběslavi (Cyklo Paleček) za cenu 206.580 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 3/288/2022 

Rada města souhlasí s úpravou pojištění motorových vozidel města v roce 2023 na částku 

59.976 Kč v rámci pojistné smlouvy mezi městem Soběslav a Generali Českou pojišťovnou, 

a. s. 
 

Usnesení č. 3/289/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

ze schváleného rozpočtu města na rok 2022 mezi městem Soběslav a panem Ladislavem 

Blehou na pořádání vystoupení Soběslavského žesťového orchestru v rámci Vánočního 

koncertu na náměstí dne 25. 12. 2022 ve výši 4.000 Kč. 
 

Usnesení č. 3/290/2022 

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 „Soběslav: 

K Sedlečku, příp. NN Pospíšilová“ na pozemku p. č. 3977/2 v k. ú. Soběslav, který je ve 

vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 3/291/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr koupě pozemku p. č. 4022/89  

o výměře 18 m
2
 a části pozemku p. č. 4022/88 o přibližné výměře 42 m

2
, oba v k. ú. Soběslav, 

které jsou ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace, Praha. 
 

Usnesení č. 3/292/2022 

Rada města souhlasí se zapojením příspěvkové organizace města – Kulturní dům města 

Soběslavi do dotačního programu JčK „My v tom Jihočechy nenecháme“.  
 

Usnesení č. 3/293/2022 

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

Zedník, Praha, na zhotovení elektroinstalace pro víceúčelové sportovní hřiště v Nedvědicích 

za cenu 126.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 3/294/2022 

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

a. s., Praha, na výkopové a stavební práce na přeložce vedení veřejného osvětlení – Přestupní 

dopravní terminál v Soběslavi za cenu 128.653,88 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 3/295/2022 

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

a. s., Praha, na opravu asfaltové plochy skate parku v Soběslavi za cenu 320.087 Kč + DPH.   
 

Usnesení č. 3/296/2022 

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

a. s., Praha, na opravu asfaltových povrchů místních komunikací v Nedvědicích za cenu 

399.421,13 Kč + DPH.   
 

Usnesení č. 3/297/2022 

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

firmou Strabag, a. s., Praha, na akci „Oprava chodníku Na Pískách“, kterým se snižuje 

celková cena díla z částky 2.116.400 Kč na částku 1.930.340 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 3/298/2022 

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

firmou Strabag, a. s., Praha, na akci „Obnova místních komunikací K Libouši a Na Pískách  

v Soběslavi“, kterým se vypořádávají více a méně práce. Celková cena díla se zvyšuje 

z 3.443.851,63 Kč na částku 3.625.718,29 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 3/299/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 3755/3 o výměře 

497 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. 3/300/2022 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu č. 20306189, 

základní kategorie, velikosti 1+0, na adrese Soběslav, část Soběslav II, Kadlecova čp. 306,  

do nájmu p. Josefu Trskovi. 
 

Usnesení č. 3/301/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 2/2022 dle návrhu předloženého vedoucí 

finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 3/302/2022 

Rada města souhlasí s konáním akce „Pošli přání“ organizované o. p. s. I MY v rámci Týdnu 

rané péče na náměstí Republiky a v areálu plovárny u řeky Lužnice v Soběslavi spolu 

s lampionovým průvodem dne 20. 11. 2022. 


