
USNESENÍ  
12. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 8. června 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 12/126/2021 

Rada města ukládá vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ paní Janě Hákové zajistit 

terénní sociální službu na území města. 
 

Usnesení č. 12/127/2021 

Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2020 

předložené vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou a doporučuje 

je zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 12/128/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 2/2021 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí s doplněním 

vzešlém z jednání RM.  
 

Usnesení č. 12/129/2021 

Rada města souhlasí s programem 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 23. 6. 2021 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi: 

1. Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2020 

2. Změna č. 2 rozpočtu města na rok 2021 

3. Majetkové převody 

4. Jednací řád ZM 

5. Zpráva Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav 

6. Různé 
 

Usnesení č. 12/130/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Modernizace 

osvětlení sportovní haly v Soběslavi“, které se uskutečnilo 1. 6. 2021 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma OSAM TRADE, s. r. o., České Budějovice, za cenu  

424.340 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/131/2021 

Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České 

Budějovice, v roce 2021 dle předloženého návrhu.    
 

Usnesení č. 12/132/2021 

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

základě výsledku poptávkového řízení souhlasí s použitím investičních prostředků organizace 

na nákup profesionální průmyslové pračky Primus FX65 od firmy Alliance Laundry CE,  

s. r. o., Příbor, za cenu 129.900 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 12/133/2021 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50,  

Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s podáním žádosti základní školy o dotaci do OP VVV, výzva 

č. 02_20_080 ŠABLONY III, zaměřené na personální podporu a vzdělávací a rozvojové 

aktivity v základní škole, s předpokládanou výší dotace 950.000 Kč.   
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Usnesení č. 12/134/2021 

Rada města souhlasí: 

a) s odstoupením od smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města s firmou  

ECO-Economic&Commercial Office, s. r. o., Tábor, 

b) s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a  firmou ATLAS AUDIT, s. r. o., 

Čelákovice, na vykonání přezkoumání hospodaření města v příštích obdobích za cenu  

80.000 Kč + DPH ročně. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.   
 

Usnesení č. 12/135/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a TIP–N+V, s. r. o., 

Soběslav, na výměnu plynových kotlů v kině v Soběslavi za cenu 282.700 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/136/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a OSAM TRADE,  

s. r. o., České Budějovice, na dodávku a montáž slavnostního osvětlení městské věže za cenu 

293.231,30 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/137/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Státní tiskárnou cenin,  

s. p., Praha, o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady 

vydávané v působnosti Ministerstva vnitra Městským úřadem v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 12/138/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem  

o poskytnutí dotace městu ve výši maximálně 100.000 Kč z dotačního programu Jihočeského 

kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021, na realizaci projektu s názvem „Obnova 

válečného hrobu č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích“.  
 

Usnesení č. 12/139/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem  

o poskytnutí dotace městu ve výši maximálně 320.000 Kč z dotačního programu Jihočeského 

kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021, na realizaci projektu s názvem „Modernizace 

osvětlení sportovní haly v Soběslavi“.  
 

Usnesení č. 12/140/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3626/4 o výměře 

346 m
2
, p. č. 3846/1 o výměře 446 m

2
 a p. č. 3664/136 o výměře 2 533 m

2
, vše k. ú. Soběslav, 

které jsou ve vlastnictví města Soběslav, společnosti Rašelina, a. s., Soběslav, z důvodu 

scelení pozemků. 
 

Usnesení č. 12/141/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku p. č. 3977/2  

o výměře 908 m
2
 v k. ú. Soběslav od Jihočeského kraje, České Budějovice, z důvodu 

majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v ulicích Tyršova a K Sedlečku  

v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 12/142/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3623/6 o výměře 

107 m
2
, p. č. 3623/7 o výměře 82 m

2
, p. č. 3626/5 o výměře 108 m

2
, p. č. 3626/6 o výměře  

70 m
2
, p. č. 3626/7 o výměře 40 m

2
 a p. č. 3845/1 o výměře 965 m

2
, vše k. ú. Soběslav, které 

jsou ve vlastnictví města Soběslav, společnosti BANES, spol. s r. o., Soběslav, z důvodu 

rozšíření stávajícího areálu a vybudování nové pozemní komunikace. 
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Usnesení č. 12/143/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 128/1, p. č. 

129/8, p. č. 133/1, p. č. 133/5 a p. č. 135/39 o přibližné výměře 1 600 m
2
, vše v k. ú. Vesce, 

obci Vesce, za účelem scelení pozemků pro cyklostezku. 
 

Usnesení č. 12/144/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1926  

o výměře 5 831 m
2
 v k. ú. Zvěrotice – bývalý rybník Plaňava, který je ve vlastnictví města 

Soběslav, dle předložených podmínek. 
 

Usnesení č. 12/145/2021 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu v přízemí 

č. 30245413, velikosti 2+1, na adrese Soběslav, Soběslav III, Wilsonova 245/4, do nájmu 

manželům Janouškovým. 
 

Usnesení č. 12/146/2021 

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

Ing. Martin Rudolf, Praha, na rekonstrukci splaškové kanalizace v Nedvědicích za cenu 

363.146,88 Kč + DPH.  


