
USNESENÍ  
9. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 27. dubna 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 9/087/2021 

Rada města projednala návrh studie úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi zpracovaný 

projektantem dopravních staveb Ing. Robertem Juřinou, Soběslav.  
 

Usnesení č. 9/088/2021 

Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkoviště pro osobu těžce zdravotně 

postiženou – p. Peška, Soběslav, za domem čp. 101/I v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 9/089/2021 

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

Kopelent, s. r. o., Černošice, na výměnu chlazení v budovách MěÚ v Soběslavi za cenu 

303.750 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 9/090/2021 

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

Soběslav, na výměnu střechy a opravu dřevěných prvků terasy na „plovárně“ u řeky Lužnice 

v Soběslavi za cenu 288.341 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 9/091/2021 

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

Servis, s. r. o., Krahulov, na dodávku a montáž 4 ks ukazatelů rychlosti včetně příslušenství 

v centru města Soběslavi za cenu 170.800 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 9/092/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci 

a správě digitálních mapových podkladů města Soběslav ze dne 10. 6. 2005 uzavřené mezi 

městem Soběslav a správci sítí CETIN, a. s., Praha, EG.D, a. s., Brno, ČEVAK, a. s., České 

Budějovice, Povodí Vltavy, s. p., Praha, a dále dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na správu 

digitální technické mapy města Soběslav ze dne 10. 6. 2005 uzavřené mezi uvedenými 

subjekty a zhotovitelem - firmou TKP geo, s. r. o., České Budějovice, kterými se upravují 

názvy smluvních stran dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a rozšiřuje se zájmové 

území řešené DTMM Soběslav. 
 

Usnesení č. 9/093/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a p. Lubošem Čančurou, Nedvědice, na uložení kabelů veřejného osvětlení do pozemku p. č. 

70/4 v k. ú. Nedvědice, který je ve vlastnictví p. Luboše Čančury.  

 

Usnesení č. 9/094/2021 

Rada města schvaluje odměnu ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové za 

realizaci opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle předloženého návrhu. Odměna je  

v plné výši hrazena z dotačního programu MPSV. 
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Usnesení č. 9/095/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele „Lesních hospodářských 

osnov Soběslav pro zařizovací obvod Tábor”, které se konalo dne 26. 4. 2021 na MěÚ 

Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., za cenu  

440 Kč/ha + DPH.  
 

Usnesení č. 9/096/2021 

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

místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi“, který se bude konat 10. 5. 2021 v 13.00 

hodin na MěÚ Soběslav, a dále na zakázku malého rozsahu „Soběslav – komunikace, 

parkoviště a chodníky u DDM“, který se bude konat 10. 5. 2021 v 13.30 hodin na MěÚ 

Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM 

Michal Turek – člen RM Mgr. Michal Pánek – člen RM 

Jiří Pour – pracovník KT MěÚ Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ 
 

Usnesení č. 9/097/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením mateřských škol v Soběslavi v době letošních letních 

prázdnin dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ Duha Mgr. Alenou Krejčovou a ředitelkou 

MŠ Nerudova Bc. Evou Kuklovou.  
 


