
USNESENÍ  
11. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 2. června 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 11/160/2020 

a) Rada města projednala za přítomnosti Ing. arch. Jaromíra Kročáka, České Budějovice, 

doplněnou verzi úprav parku u kostela sv. Víta.  

b) Rada města ukládá vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče OVRR MěÚ 

Soběslav Ing. arch. Dagmar Buzu studii zveřejnit a shromáždit k ní připomínky občanů města.  
 

Usnesení č. 11/161/2020 

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

2019 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.  

Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2019 ve výši 960.620 Kč bude rozdělen 

následujícím způsobem: 30.620 Kč do sociálního fondu a 930.000 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 2020 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 11/162/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 2/2020 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 11/163/2020 

Rada města souhlasí s programem 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 24. 6. 2020 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi: 

1. Zahájení 

2. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2020 

3. Různé 
 

Usnesení č. 11/164/2020 

Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA, Soběslav, sídliště Míru 750, 

Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro MŠ od firmy 

ČEVAK, a. s., České Budějovice, ve výši 50.000 Kč na boj s nemocí COVID-19 (výroba a 

distribuce roušek pro občany města, nákup ochranných pomůcek, …).   
 

Usnesení č. 11/165/2020 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Husitskému muzeu Tábor – pobočka 

Blatské muzeum Soběslav ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2020 na 

úhradu části nákladů spojených s vydáním katalogu a s výstavou Františka Peterky  

k 100. výročí jeho narození.  
 

Usnesení č. 11/166/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Poliklinikou Soběslav a 

Jihočeským krajem, České Budějovice, za účasti města Soběslavi, na základě které poskytne 

Jihočeský kraj Poliklinice finanční prostředky ve výši 850.000 Kč na zjištění provozu LSPP 

v Soběslavi v roce 2020. 
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Usnesení č. 11/167/2020 

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

a. s., Praha, Provozní jednotka Soběslav, na realizaci zemních prací pro plynovodní řad včetně 

přípojek v ulici Okružní v Soběslavi za cenu 123.440 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 11/168/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 4008  

o výměře 1 823 m
2
 a p. č. 4009 o výměře 157 m

2
 (Andělská stoka), oba v k. ú. Soběslav, které 

jsou ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do 

vlastnictví města Soběslavi.   
 

Usnesení č. 11/169/2020 

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

CORP, s. r. o., Soběslav, na dodávku a montáž veřejného osvětlení v ulicích Jirsíkova, 

Jungmannova, Lustigova a Okružní v Soběslavi za cenu 218.367 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 11/170/2020 

Rada města projednala žádost TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, z. s., oddíl United 

Movement, o přesun finančních prostředků ve výši 20.000 Kč schválených usnesením RM  

č. 4/050/2020 ze dne 25. 2. 2020 na letní taneční příměstský tábor místo zrušené taneční 

soutěže mistrovství světa v Poreči. Rada města s žádostí o přesun finančních prostředků 

nesouhlasí.  
 


