
USNESENÍ  
7. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 10. ledna 2023 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 7/001/2023 

Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky 

města.  

Rada města děkuje paní Marii Klimešové za velmi pěkné zpracování kroniky města.  
 

Usnesení č. 7/002/2023 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města  

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě dle předloženého 

návrhu. 
 

Usnesení č. 7/003/2023 

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

tajemníkem MěÚ Ing. R. Bryllem s účinností od 1. 2. 2023. 
 

Usnesení č. 7/004/2023 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 

Holase:  

a) souhlasí s vyřazením průchozí myčky nádobí, inv. č. 1000124/05, datum pořízení r. 2005, 

z majetku základní školy,  

b) souhlasí na základě výběrového řízení organizovaného ředitelem ZŠ s použitím finančních 

prostředků z investičního fondu školy na nákup nové průchozí myčky nádobí Winterhalter 

řady PT-M od firmy IN-Gastro, s. r. o., Tábor, za cenu 352.442,75 Kč včetně DPH. 
 

Usnesení č. 7/005/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Tomáš 

Ferra, Veselí nad Lužnicí, na dodávku a montáž nového systému měření a regulace včetně 

příslušenství do kotelny ZŠ E. Beneše za cenu 251.405 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 7/006/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem 

o poskytnutí dotace od JčK na realizaci programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“. 
 

Usnesení č. 7/007/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 28. 2. 2018 mezi 

městem Soběslav a firmou Naděžda Boucníková, Zvěrotice, kterým se prodlužuje doba nájmu 

nebytového prostoru v Palackého ulici čp. 112, Soběslav I, o 5 let, tj. od 1. 3. 2023  

do 28. 2. 2028. 

 

Usnesení č. 7/008/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne  

21. 1. 2022 mezi městem Soběslav a společností ENVI-PUR, s. r. o., Praha, kterým se 

prodlužuje doba nájmu části pozemku ve vlastnictví města p. č. 2168/6 o výměře cca 90 m
2
 

v k. ú. Soběslav do 31. 12. 2023.  
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Usnesení č. 7/009/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – práva pokládky, 

údržby a oprav mezi městem Soběslav a Jiřím Stiborem a Leošem Vondruškou, oba 

Soběslav, týkající se zatrubněné stoky v pozemku p. č. 3424/2 v k. ú. Soběslav. 
 

Usnesení č. 7/010/2023 

Rada města za přítomnosti předsedkyně komise kultury a cestovního ruchu Mgr. Ireny 

Molíkové projednala náplň a činnost této komise.  
 

Usnesení č. 7/011/2023 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu na akci  

„Skatepark Soběslav“, který se bude konat 6. 2. 2023 v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, 

v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

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

Ing. Zdeněk Hlasivec – KT MěÚ   Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ   
 

 

 

 


