
USNESENÍ  
3. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 8. února 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 3/033/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 1/2022 dle 

návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 3/034/2022 

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

tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3. 2022. 
 

Usnesení č. 3/035/2022 

Rada města projednala návrh studie cyklostezky pro pěší a cyklisty Soběslav – Chlebov  

zpracovaný projekční kanceláří Graphic PRO, s. r. o., Tábor. Studie bude zveřejněna  

a shromážděny k ní připomínky občanů.  
 

Usnesení č. 3/036/2022 

Rada města se seznámila se studií parkovišť v ulici Na Ohradě v Soběslavi zpracovanou  

Ing. Robertem Juřinou, Soběslav.  
 

Usnesení č. 3/037/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy ulice Petra Voka 

v Soběslavi“, které se uskutečnilo 7. 2. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu  

3.201.762 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 3/038/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na „Pořízení stomatologického křesla  

do ordinace na Poliklinice v Soběslavi“ (ul. Petra Voka čp. 159), které se uskutečnilo  

31. 1. 2022. Vítězem výběrového řízení se stala firma LIEHMANN CZ, s. r. o., za cenu 

501.324,79 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 3/039/2022 

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

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se mění cena díla na akci „Nástavba Senior-

domu v Soběslavi“ na částku 36.248.912 Kč + DPH v souvislosti se změnou dodávky výtahů.  
 

Usnesení č. 3/040/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Galileo 

Corporation, s. r. o., Chomutov, o publikování otevřených dat úřední desky za pořizovací 

hodnotu 17.500 Kč + DPH a roční provoz 4.500 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 3/041/2022 

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 „Chlebov: přípojka 

kNN Vondruška“ na pozemku p. č. 1050/2  v k. ú. Chlebov, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 3/042/2022 

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:  
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Na Švadlačkách, rek. vNN AlFe“ na pozemku p. č. 2951/1 v k. ú. Soběslav, který je ve 

vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 3/043/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

městem Soběslav a CETIN, a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce „FTTH Soběslav 

Veselské předměstí SOTAB3“ na pozemcích p. č. 692/4, 3838 a 3839, vše v k. ú. Soběslav, 

které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 3/044/2022 

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

podnikání mezi městem Soběslav a MUDr. Veronikou Kloučkovou, Praha, kterým se 

rozšiřuje předmět nájmu v podkroví budovy čp. 159 v ulici Petra Voka v Soběslavi 

(poliklinika) o výměru 38,6 m
2
 s účinností od 15. 2. 2022 na dobu neurčitou. 

 

Usnesení č. 3/045/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 

Soběslav a Vodní záchrannou službou ČČK Soběslav, pobočný spolek, Soběslav, na 

pronájem nebytových prostor v Kadlecově ulici čp. 306, Soběslav II, na pozemcích p. č. 864 a 

p. č. 866 v k. ú. Soběslav, o celkové výměře 98,41 m
2
, na dobu neurčitou od 1. 3. 2022. 

 

 

 


