
USNESENÍ  
8. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 13. dubna 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 8/075/2021 

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

rok 2020 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku 

Soběslavská hláska za rok 2020 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Novákovou. 
 

Usnesení č. 8/076/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 1/2021 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 8/077/2021 

Rada města souhlasí s programem 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 28. 4. 2021 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi: 

1. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2021 

2. Přijetí úvěru na předfinancování nástavby Senior-domu Soběslav  

3. Zrušení DSO Soběslavsko 

4. Poskytnutí daru HZS JčK 

5. Dotace na obnovu válečného hrobu v Nedvědicích 

6. OZV č. 1/2021 o nočním klidu 

7. Majetkové převody 

8. Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav 

9. Různé 
 

Usnesení č. 8/078/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 

„Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“, které se uskutečnilo 

6. 4. 2021 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu  

9.450.643 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 8/079/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu o velikosti 2+1 o výměře 

58,9 m
2
 včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech  

v 1. nadzemním podlaží domu čp. 373 na pozemku p. č. 1010/2 v ulici Na Ohradě, Soběslav 

II, který je ve vlastnictví města Soběslavi, dle předložených podmínek. 

 

Usnesení č. 8/080/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne  

3. 4. 2006 uzavřené mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav, z. s., v předloženém znění, 

kterým dochází k upřesnění předmětu nájmu, práv a povinností smluvních stran a  

k prodloužení doby nájmu. 
 

Usnesení č. 8/081/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi 

městem Soběslav a firmou Zdeněk Maxera, Soběslav, na pronájem nebytových prostor na 
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náměstí Republiky čp. 102, Soběslav, o výměře 470 m
2
 na dobu určitou od 1. 5. 2021 do  

30. 4. 2026. 
 

Usnesení č. 8/082/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne  

8. 12. 2003, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a spolkem Tenisový klub 

Soběslav, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o pozemek p. č. 357/5 o výměře 178 m
2
.  

 

Usnesení č. 8/083/2021 

Rada města souhlasí s podáním žádosti společnosti EG.D, a. s., České Budějovice, na změnu 

trasy venkovního vedení VN přes pozemky parc. č. 3492, 3493 a 3498/6 v k. ú. Soběslav 

v souvislosti s jeho modernizací.  
 

Usnesení č. 8/084/2021 

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

společností PSP, Pelhřimov, na stavební úpravy budovy kalolisovny na ČOV Soběslav za 

cenu 279.475,26 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 8/085/2021 

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

stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na rekonstrukci terasy u objektu občerstvení na 

„plovárně“ u řeky Lužnice v Soběslavi za cenu 389.243,50 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 8/086/2021 

Rada města souhlasí s umístěním a realizací výstavy fotografií v prostoru Promenády ve 

dnech 7. 5. – 7. 6. 2021. Autorem výstavy je paní Vlasta Nýdlová, výstavu zajišťuje Kulturní 

dům města Soběslavi.  
 


