
USNESENÍ  
10. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 11. května 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 10/098/2021 

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok 

2020 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.  

Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2020 ve výši 472.135 Kč bude rozdělen 

následujícím způsobem: 22.135 Kč do sociálního fondu a 450.000 Kč bude převedeno na účet 

nerozděleného zisku z minulých let.  

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na 

rok 2021 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 10/099/2021 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 28. 4. 2021.  
 

Usnesení č. 10/100/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nástavba 

Senior-domu v Soběslavi“, které se uskutečnilo 6. 5. 2021 na MěÚ Soběslav.  

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

34.750.312 Kč + DPH.   
 

Usnesení č. 10/101/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu 

„Obnova místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi“, které se uskutečnilo 10. 5. 2021 

na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 

cenu 4.578.185,40 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/102/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu 

„Soběslav – komunikace, parkoviště a chodníky u DDM“, které se uskutečnilo 10. 5. 2021 na 

MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 

cenu 3.692.827,36 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/103/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na 

poskytnutí finančních příspěvků na akce ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 

následujícím způsobem: 

Český svaz chovatelů ZO Soběslav 
15.000 Kč Tradiční soběslavská výstava 

10.000 Kč Farmářské trhy 

Český svaz včelařů Soběslav ZO Soběslav                        7.000 Kč Odborný seminář včelařství 

TJ Spartak Soběslav 40.000 Kč Oslavy 100. výročí fotbalu 

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského 20.000 Kč Slavnost 90. let VI. župy B. Jablonského 

G. Benedikt Švec cykloteam Želeč 25.000 Kč Soběslavský maraton – Mistrovství JČ 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička  6.000 Kč Dobroběh 

Dům dětí a mládeže Tábor 
15.000 Kč Karneval, zvonkový průvod, Den dětí  

10.000 Kč Vystoupení mažoretek a roztleskávaček  

Michaela Oubramová Radová - Kreativ 10.000 Kč Kreativ podzim 2021 

Veteran car club Soběslav 15.000 Kč O pohár města Soběslav 
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Pavel Snášel 5.000 Kč Country festival - plovárna 

SK Viktoria Tábor 8.000 Kč Silvestrovský běh 

M. Procházková 3.000 Kč  T-mobile olympijský běh 

Husitské muzeum – pob. Blatské muzeum 15.000 Kč Katalogy umělců z regionu 

Farní sbor ČCE v Soběslavi 12.000 Kč Živý betlém 

Soběslavská chasa mladá  10.000 Kč Taneční soustředění souboru 

Římskokatolická farnost Soběslav 8.000 Kč  Noc kostelů 

Setkání s hudbou, o. s. 30.000 Kč Komorní festival 2021 

 

Usnesení č. 10/104/2021 

Rada města v návaznosti na usnesení č. RM 6/058/2021 souhlasí s novým zněním směrnice 

FO MěÚ Soběslav – Vymáhání pohledávek, předloženým vedoucí finančního odboru MěÚ  

Bc. Zuzanou Schejbalovou, s platností od 1. 6. 2021.  
 

Usnesení č. 10/105/2021 

Rada města schvaluje aktualizovaný Volební řád školské rady pro základní školy zřízené 

městem Soběslav.  
 

Usnesení č. 10/106/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem 

Pantoflíčkem, projektová a poradenská činnost Soběslav, na zajištění autorského a 

technického dozoru investora na akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav 

Nerudova 711/II“ za cenu 115.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/107/2021 

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 - 

Švadlačky: příp. kNN Mikula“ na pozemcích p. č. 2977 a 3816 v k. ú. Soběslav, které jsou ve 

vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 10/108/2021 

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

27. 6. 2011 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Tomáš Hořický, Klenovice, kterým se 

prodlužuje doba nájmu objektu občerstvení v areálu letního koupaliště v Soběslavi, 

umístěného na pozemku p. č. 1121/32 v k. ú. Soběslav, o 2 roky, tj. od 1. 7. 2021  

do 30. 6. 2023. 
 

Usnesení č. 10/109/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

městem Soběslav a CETIN, a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce „0490/20 Prům. park 

Soběslav přívod _OK“ v ulici Na Pískách na pozemcích p. č. 683/104 a 3704/2 v k. ú. 

Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 10/110/2021 

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

stavby HP Bohemia, s. r. o., Boršov nad Vltavou, na rekonstrukci venkovní zpevněné plochy 

na „plovárně“ u řeky Lužnice v Soběslavi za cenu 399.483,82 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/111/2021 

Rada města souhlasí se změnou rozpočtu a odpisového plánu Kulturního domu města 

Soběslavi v roce 2021 dle návrhu předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  
 

Usnesení č. 10/112/2021 

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

chodníků Soběslav 2021 - 1. etapa“, který se bude konat 24. 5. 2021 v 13.00 hodin na MěÚ 
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Soběslav, a dále na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací 2021“, který se 

bude konat 24. 5. 2021 v 13.30 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města Mgr. Michal Pánek – člen RM 

Mgr. Petr Valeš – člen RM Michal Turek – člen RM 

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

Usnesení č. 10/113/2021 

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 

s přijetím materiálního daru – 1 200 ks rukavic a 1 450 ks ústenek od Jihočeského kraje, 

České Budějovice, v celkové hodnotě 34.076 Kč do majetku Senior-domu. 
 

Usnesení č. 10/114/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26018/20 mezi městem 

Soběslav a firmou Sport-Technik Bohemia, s. r. o., Praha, na zakázku „Rekonstrukce hřiště na 

sídlišti Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích“, který upravuje požadavky na obsah 

daňového dokladu v části díla „Výstavba hřiště v Nedvědicích“ a způsob fakturace  

a termín dokončení v části díla „Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov“. 
 

Usnesení č. 10/115/2021 

Rada města souhlasí s použitím znaku města na knize vydávané k výročí 100 let fotbalu 

v Soběslavi.  


