
USNESENÍ  
7. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 29. března 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 7/083/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku  

č. 2/2022 o nočním klidu. 
 

Usnesení č. 7/084/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:   

1. Schválit vypuštění z řešení změny č. 2 ÚP města: 

a) odpočívky Soběslav dle požadavku MD ČR dle přílohy č. 1, 

b) plochy pro občanské vybavení   na pozemcích parc. č. 734 a 735 v k. ú. 

Nedvědice, 

c) změny způsobu využití pozemků parc. č. 1182/20, 1187/1, 1182/18, 1186/1, 

1200/4 v k. ú. Soběslav z plochy  soukromá a vyhrazená  zeleň na plochu 

 občanské vybavení – veřejná infrastruktura. 

2. Schválit pořízení změny č. 3 Územního plánu města dle přílohy č. 2. 

3. Schválit pořízení změny č. 4 Územního plánu města dle přílohy č. 3.   

4. Pověřit pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 3 a 4 Územního plánu 

města Ing. Jindřicha Bláhu, starostu města.  
 

Usnesení č. 7/085/2022 

Rada města souhlasí s programem 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční v úterý 26. 4. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará 

radnice) na náměstí Republiky v Soběslavi:  

1. Zahájení 

2. Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2021  

3. Změna č. 2 rozpočtu města na rok 2022  

4. OZV č. 2/2022 o nočním klidu 

5. Stanovení počtu členů ZM pro příští volební období 

6. Pořízení změny č. 3 a 4 Územního plánu města   

7. Majetkové převody 

8. Různé 
 

Usnesení č. 7/086/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava VZT 

Kino Soběslav 2“ které se uskutečnilo 28. 3. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Klimamont Kopelent, s. r. o., Černošice, za cenu 

1.009.125 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 7/087/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ateliérem Boček, 

s. r. o., Písek, na zpracování územní studie „Průmyslová zóna Soběslav - lokality Z12 a Z20“ 

za cenu 175.000 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 7/088/2022 

a) Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a společností 

EG.D, a. s., Brno, na prodej plynárenského zařízení v souvislosti s realizací akce „STL plyn. 

příp.-Soběslav-Svákov II et.“ za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.168.840 Kč + DPH. 
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b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem 

Soběslav a společností EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „STL plyn. příp.-

Soběslav-Svákov II. et.“ na pozemcích p. č.  2101/10, 2101/7, 2103/1, 2103/312, 2103/313, 

2103/314, 2103/315, 2103/316, 2103/317, 2103/318, 2103/464, 2103/465, 2103/468, 

2103/469, 2103/539, 2103/562, 2103/563 a 3958/4, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve 

vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 7/089/2022 

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

plynové kotelny v Senior-domě v Soběslavi“, který se bude konat 4. 4. 2022 v 13.00 hodin na 

MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města Mgr. Michal Pánek – člen RM 

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM Michal Turek – člen RM 

Ludmila Zbytovská – členka ZM Mgr. Petr Valeš – člen RM 
 

Usnesení č. 7/090/2022 

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

Senior-domu v Soběslavi – vybavení a nábytek“, který se bude konat 11. 4. 2022 v 13.00 

hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Ing. Petr Král – člen ZM Ing. Jiří Klíma – člen ZM 

Ing. Zina Petrásková – ředitelka S-domu Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ  
 

Usnesení č. 7/091/2022 

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

svítidel pro veřejné osvětlení“, který se bude konat 11. 4. 2022 v 13.30 hodin na MěÚ 

Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Michal Turek – člen RM  Jaroslav Himpan – člen ZM 

Miloš Šimek – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM 
 

Usnesení č. 7/092/2022 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici 

Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  


