
USNESENÍ  
11. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 25. května 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 11/116/2021 

Rada města projednala nového návrh jednacího řádu zastupitelstva města předložený 

tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem a předsedkyní kontrolního výboru ZM Ing. Ivetou 

Matějů a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 11/117/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 374/2 včetně 

příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží 

domu čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní Lucii Habartové, Tábor, za cenu  

2.350.100 Kč, která se stala vítězkou výběrového řízení. 
 

Usnesení č. 11/118/2021 

Rada města na základě žádosti předložené ředitelem Základní školy Soběslav, Komenského 

20, Mgr. Janem Holasem souhlasí se zapojením školy do mezinárodního projektu DigiCAMP 

v rámci aktuální výzvy Erasmus+, Partnerství pro spolupráci a výměnu postupů, KA220-SCH 

Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání. 
 

Usnesení č. 11/119/2021 

Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 

městem Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, projektová a poradenská činnost Soběslav, 

na zajištění technického dozoru investora na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ za 

cenu 283.500 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 11/120/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Opravy místních 

komunikací 2021“, které se uskutečnilo 24. 5. 2021 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu  

1.128.031 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 11/121/2021 

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

a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Soběslav: přel. SO 52-74-03.1 TS Goliat“ 

na pozemku p. č. 3768/67 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 11/122/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru části pozemku – díl a)  

o výměře 36 m
2
 oddělený z p. č. 3980 v k. ú. Soběslav od Jihočeského kraje z důvodu 

majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v Tyršově ulici v Soběslavi.   
 

Usnesení č. 11/123/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a OTA ateliérem, s. r. o., 

Praha, na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Odstranění 

přístavby a stavební úpravy výpravní budovy v Soběslavi“ za cenu 246.200 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 11/124/2021 

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

Tábor, s. r. o., na opravu místních komunikací po zimě metodou SILKOT za cenu  

226.356 Kč
 
+ DPH.  

 

Usnesení č. 11/125/2021 

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

Tábor, a. s., Tábor, na opravu místních komunikací po zimě metodou SILKOT za cenu  

140.000 Kč
 
+ DPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


