
USNESENÍ  
7. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 30. března 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 7/062/2021 

Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2020 předloženou 

ředitelkou Ing. Zinou Petráskovou.  

Kladný výsledek hospodaření ve výši 1.566,06 Kč bude převeden do rezervního fondu 

Senior-domu Soběslav. 

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2021 

v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 7/063/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu včetně příslušenství a 

spoluvlastnického podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu čp. 373 

v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní Petře Hrůšové, Soběslav, za cenu 1.625.000 Kč, která se 

stala vítězkou výběrového řízení. 
 

Usnesení č. 7/064/2021 

a) Rada města bere na vědomí ukončení činnosti Ing. Dany Hořické ve funkci vedoucí odboru 

výstavby a regionálního rozvoje MěÚ v Soběslavi k 30. 6. 2021. Rada města děkuje  

Ing. Daně Hořické za dlouholetou výbornou práci v této funkci.  

b) Rada města na základě výsledku výběrového řízení a v souladu s ustanovením § 102  

odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jmenuje Ing. Pavlu 

Kodadovou vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ v Soběslavi s účinností od 

1. 7. 2021. 
 

Usnesení č. 7/065/2021 

Rada města na základě žádosti plk. Ing. Petra Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru 

JčK ÚO Tábor, doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru Hasičskému 

záchrannému sboru Jihočeského kraje, ÚO Tábor - přívěsného vozíku s příslušenstvím a 6 ks 

lehkých zásahových přileb pro potřeby Požární stanice Soběslav.  
 

Usnesení č. 7/066/2021 

Rada města na žádost ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana Holase 

souhlasí s podáním žádosti základní školy o dotaci do OP VVV, výzva ŠABLONY III  

č. 02_20_080, zaměřené na vzdělávací a rozvojové aktivity v základní škole s využitím ICT, 

s předpokládanou výší dotace 868.460 Kč.   
 

Usnesení č. 7/067/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1009/2  

o přibližné výměře 50 m
2 

v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi,  

Ing. Václavu Lagnerovi, Praha, z důvodu scelení pozemků. 
 

Usnesení č. 7/068/2021 

Rada města souhlasí s výsledkem výběrového řízení organizovaného jednatelem Správy 

města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou na realizaci akce: „Stavební úpravy a 

přístavba budovy na pozemku parc. č. 1124/5 v k. ú. Soběslav“.  
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Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu  

1.935.215 Kč + DPH. Přístavba bude zčásti financována ze schváleného rozpočtu města na 

rok 2021 ve výši 1,2 mil. Kč.  
 

Usnesení č. 7/069/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru na předfinancování akce 

„Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ od České spořitelny, a. s. 
 

Usnesení č. 7/070/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP-N+V, 

s. r. o., Soběslav, na výměnu plynových kotlů včetně příslušenství a odkouření v bytovém 

domě ve Wilsonově ulici čp. 245 a domu s pečovatelskou službou Na Pršíně čp. 7 v Soběslavi 

za cenu 229.525 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 7/071/2021 

Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle 

seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem 

           zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.  
 

Usnesení č. 7/072/2021 

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 

s přijetím materiálního daru – 10 ks knih od firmy CBS Nakladatelství, s. r. o., Zlín, 

v hodnotě 6.290 Kč do majetku Senior-domu.  
 

Usnesení č. 7/073/2021 

Rada města bere na vědomí informace z činnosti sportovní komise, komise kultury, školství a 

cestovního ruchu a výboru pro rozvoj průmyslové zóny.  
 

Usnesení č. 7/074/2021 

Rada města souhlasí se stanovením termínu a místa konání zápisů k předškolnímu vzdělávání 

v MŠ Duha, Soběslav, a v MŠ Nerudova, Soběslav, ve dnech 2. 5.  až  16. 5. 2021. 


