
USNESENÍ  
6. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 16. března 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 6/054/2021 

Rada města schvaluje účetní závěrku Polikliniky Soběslav, Petra Voka 159/I, Soběslav, za rok 

2020 předloženou paní Janou Hákovou, pověřenou řízením Polikliniky Soběslav. Výsledek 

hospodaření organizace je vyrovnaný.  

Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2021 v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 6/055/2021 

Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2020 

předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  

Záporný výsledek hospodaření ve výši 299.044,89 Kč bude uhrazen z rezervního fondu 

Kulturního domu.  

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok 

2021 v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 6/056/2021 

Rada města schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce „Stavební úpravy, přístavba a 

nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“ dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 6/057/2021 

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. 2020 

dle zápisu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ paní A. Pickovou. 

b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2020 dle návrhu předloženého 

inventarizační komisí. 
 

Usnesení č. 6/058/2021 

a) Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek města Soběslavi a o odpisu 

nedobytných pohledávek k 31. 12. 2020 z účetnictví města předložený pracovnicí finančního 

odboru MěÚ Soběslav paní Andreou Jelínkovou. 

b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi a vedoucí finančního odboru 

MěÚ Bc. Zuzaně Schejbalové přijmout opatření pro efektivní vymáhání a řešení pohledávek 

města.  
 

Usnesení č. 6/059/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku  

č. 1/2021 o nočním klidu v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 6/060/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení Dobrovolného svazku obcí 

Soběslavsko.  
 

Usnesení č. 6/061/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Graphic PRO,  

s. r. o., Tábor, na zhotovení studie dopravního řešení cyklostezky na opuštěné železniční trati 

v úseku Soběslav – Klenovice – Roudná za cenu 120.000 Kč + DPH.   


