
USNESENÍ  
3. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 2. února 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 3/016/2021 

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2020 

předloženou vrchním strážníkem MP p. Miroslavem Drsem.  
 

Usnesení č. 3/017/2021 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 6/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí 

finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 3/018/2021 

Rada města souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého 

tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 2. 2021. 
 

Usnesení č. 3/019/2021 

Rada města souhlasí se zvýšením ceny nájemného v bytech ve vlastnictví města Soběslavi,  

a to jednotně ve všech kategoriích o částku 5 Kč/m
2
/měsíc (tj. na částku 55 Kč/m

2
/měsíc 

v bytech základní kategorie, 45 Kč/m
2
/měsíc v bytech snížené kategorie a 40 Kč/m

2
/měsíc 

v suterénních bytech) s účinností od 1. 4. 2021.  
 

Usnesení č. 3/020/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební 

poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení formou 

zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy, přístavba a 

nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“ za cenu 45.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 3/021/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební 

poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení formou užšího řízení 

na veřejnou zakázku „Nástavba Senior-domu Soběslav“ za cenu 75.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 3/022/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a p. Martinem 

Mikulou, Myslkovice, na pronájem 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 od 1. 2. 2021  

do 31. 12. 2021. 
 

Usnesení č. 3/023/2021 

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

s. r. o., Soběslav, na dodávku a montáž nového PVC na podlahu sálu Domu dětí a mládeže  

v Soběslavi za cenu 133.302 Kč + DPH.  


