
USNESENÍ  
8. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 12. dubna 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 8/093/2022 

Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2021 

předložené vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou a doporučuje je 

zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 8/094/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 2/2022 dle 

předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 8/095/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny 

v Senior-domě v Soběslavi“, které se uskutečnilo 4. 4. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 2.868.788 Kč  

+ DPH.  
 

Usnesení č. 8/096/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Nástavba Senior-domu  

v Soběslavi – vybavení a nábytek“, které se uskutečnilo 11. 4. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma LINET, spol. s r. o., Želevčice, za cenu  

1.601.820 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 8/097/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Dodávka svítidel pro veřejné 

osvětlení“, které se uskutečnilo 11. 4. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Ledprofes, a. s., Praha, za cenu 599.905 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 8/098/2022 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na 

rok 2022 ve výši 10.000 Kč Diecézní charitě, České Budějovice, na pokrytí části nákladů 

spojených se zajištěním Poradny pro cizince a migranty a dále ve výši 10.000 Kč společnosti 

Zdravotní klaun, Praha, na činnost profesionálních zdravotních klaunů.  
 

Usnesení č. 8/099/2022 

Rada města souhlasí s konáním „Kulturního léta na náměstí“ v Soběslavi v roce 2022 dle 

návrhu předloženého Komisí kultury, školství a cestovního ruchu.  
 

Usnesení č. 8/100/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit založení společenství vlastníků s názvem 

„Společenství vlastníků domu č. p. 150, náměstí Republiky, Soběslav I“ se sídlem náměstí 

Republiky 150/2, Soběslav I, 392 01 Soběslav, a stanovy tohoto společenství. 

 

Usnesení č. 8/101/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Rek. STL Soběslav, 

ul. Protifaš. boj. - přípojka“ na pozemcích p. č. 3908/1, 89/25, 89/27 a 89/5, vše v k. ú. 

Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
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Usnesení č. 8/102/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2011 mezi 

městem Soběslav a společností STARNET, s. r. o., České Budějovice, kterým se prodlužuje 

doba nájmu umístění anténního systému na domě č. p. 109 na náměstí Republiky, Soběslav I, 

ve vlastnictví města o 5 let, tj. do 31. 12. 2026.  
 

Usnesení č. 8/103/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací mezi městem Soběslav a CETIN, a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce „VPIC 

Soběslav dopravní terminál“ za cenu 220.774 Kč. 
 

Usnesení č. 8/104/2022 

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM 17/135/2021 ze dne  

15. 12. 2021.  

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování části pozemků p. č. 838,  

p. č. 840, p. č. 841/1, p. č. 3851 a p. č. 4028, vše v k. ú. Soběslav, o celkové výměře 1 622 m
2
, 

které jsou ve vlastnictví města Soběslav, Správě železnic, státní organizace, Praha 

v souvislosti se stavbou „Přestupní terminál Soběslav“. 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování části pozemků p. č. 4022/78 

o výměře 608 m
2
 a p. č. 4027 o výměře 141 m

2
, oba v k. ú. Soběslav, ve vlastnictví Správy 

železnic, státní organizace, Praha, městu Soběslav. 

d) Rada města doporučuje zastupitelstvu města převzít dokončenou stavbu přestupního 

terminálu na částech pozemků p. č. 4022/78, p. č. 4027, p. č. 4028 a p. č. 4022/68, vše v k. ú. 

Soběslav, od Správy železnic, státní organizace, Praha. 
 

Usnesení č. 8/105/2022 

Rada města souhlasí s realizací projektu „Pocta (pomník) Heleně Johnové“ – rozmístění tří 

keramických segmentů v předprostoru ZŠ E. Beneše v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 8/106/2022 

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

Lintner, Soběslav, na odbahnění a úpravy chlebovské pískovny za cenu 190.000 Kč.  
 

Usnesení č. 8/107/2022 

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

Novák, a. s., Soběslav, na dodávku a instalaci třech kuchyňských linek včetně spotřebičů do 

ubytoven ve sportovním areálu v Soběslavi za cenu 219.636 Kč + DPH z důvodu zajištění 

ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. 

 

Usnesení č. 8/108/2022 

Rada města souhlasí s konáním srazu veteránů na náměstí Republiky v Soběslavi dne  

21. 8. 2022 od 14 do 15 hod., který pořádá Veterán klub, Chýnov.  
 

Usnesení č. 8/109/2022 

Rada města ruší své usnesení č. 6/082/2022 ze dne 15. 3. 2022 týkající se městského bytu  

č. 374/3 na adrese Soběslav II, Na Ohradě čp. 374. 
 


