
USNESENÍ  
9. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. dubna 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 9/110/2022 

Rada města projednala variantní návrh studie čtyř bytových domů na sídlišti Svákov  

v Soběslavi zpracovaný Atelierem  EIS1.CZ, s. r. o, České Budějovice.  
 

Usnesení č. 9/111/2022 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty 

města Mgr. Pavla Lintnera o průběhu investičních akcí v letošním roce.  
 

Usnesení č. 9/112/2022 

Rada města souhlasí s vyřazením telefonní ústředny PANASONIC KX-TD 1232, inv. č. 

609/1, z roku 2002 z  majetku města v souvislosti s pořízením nové telefonní ústředny 

v budově městského úřadu. 
 

Usnesení č. 9/113/2022 

Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle 

seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem 

zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.  
 

Usnesení č. 9/114/2022 

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 „Soběslav: U letiště, 

propojení NN, Král“ na pozemcích p. č. 2884/1, p. č. 3923/1 a p. č. 3925/2  v k. ú. Soběslav, 

které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 9/115/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a T.O.D.O.K.,  

s. r. o., Klenovice, na dodávku a montáž oken a dveří na ČOV Soběslav za cenu 185.803 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 9/116/2022 

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

Senior-domu v Soběslavi – vybavení vana“, který se bude konat 25. 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. 9/117/2022 

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

místních komunikací 2022“, který se bude konat 9. 5. 2022 v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, a 

dále na zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku Na Pískách“, který se bude konat  

9. 5. 2022 v 13.30 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM Mgr. Irena Molíková – členka ZM 

Miloš Šimek – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM 
 



- 2 - 

Usnesení č. 9/118/2022 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711, pro 

rok 2022 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou z důvodu zařazení 

technického zhodnocení budovy školy a prodloužení doby používání vybraného 

dlouhodobého majetku. 
 

Usnesení č. 9/119/2022 

Rada města souhlasí s přidělením městského bytu č. 20321012 na adrese Soběslav II, 

Kadlecova ul. čp. 321, uprchlíkům z Ukrajiny.  
 


