
USNESENÍ  
4. schůze Rady města Soběslavi,  

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

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 4/046/2022 

Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení Informačního střediska města Soběslavi za 

rok 2021 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku 

Soběslavská hláska za rok 2021 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Novákovou. 
 

Usnesení č. 4/047/2022 

Rada města souhlasí s  tiskem měsíčníku Soběslavská hláska v barevném provedení a 

s úpravou ceníku inzerce v Soběslavské hlásce dle návrhu předloženého Ing. Michaelou 

Novákovou, redaktorkou Hlásky, a dále se zvýšením ceny měsíčníku Hláska ze současných 

10 Kč na 12 Kč od 1. 4. 2022. 
 

Usnesení č. 4/048/2022 

Rada města za přítomnosti vrchního strážníka Městské policie p. Miroslava Drse projednala 

zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2021.  
 

Usnesení č. 4/049/2022 

a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, 

městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené  

k 31. 12. 2021, dle zápisu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ paní A. Pickovou. 

b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2021 dle návrhu předloženého 

inventarizační komisí. 
 

Usnesení č. 4/050/2022 

Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s.,  

České Budějovice, v roce 2022 dle předloženého návrhu za cenu 42.200 Kč.   
 

Usnesení č. 4/051/2022 

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

Kino Soběslav“, který se bude konat 28. 2. 2022 v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, a dále na 

zakázku malého rozsahu „Obnova místních komunikací K Libouši a Na Pískách v Soběslavi“, 

který se bude konat 28. 2. 2022 v 13.30 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Mgr. Petr Valeš – člen RM Michal Turek – člen RM 

Ing. Jiří Klíma – člen ZM Miloš Šimek – člen ZM  

 

Usnesení č. 4/052/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské 

policie Soběslav v roce 2022 mezi městem Soběslav a firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, 

na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě  

10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 6 tis. Kč, firmou 

Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě 8 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., 

Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč.  
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Usnesení č. 4/053/2022 

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

Toulava, Tábor, na podporu v oblasti cestovního ruchu. Smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou, roční poplatek hrazený městem činí 30.000 Kč.  
 


