
USNESENÍ  
12. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 7. června 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 12/160/2022 

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

2021 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.  

Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2021 ve výši 6.526 Kč bude převeden do 

sociálního fondu organizace.  

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

rok 2022 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 12/161/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 3/2022 dle 

návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 12/162/2022 

Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenuje p. Václava Novotného, Soběslav, 

jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o., a to od 1. 2. 2023. 
 

Usnesení č. 12/163/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1. Stanovit výši odměn pro členy komisí v souvislosti s konáním místního referenda  

dne 23. a 24. 9. 2022 následovně:  

a) pro předsedy a členy okrskových volebních komisí v částce 400 Kč, 

b) pro předsedu místní komise v částce 1.200 Kč, 

c) pro členy místní komise v částce 1.000 Kč.  

2. Uložit tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit plnění úkolů spojených s přípravou a 

organizací místního referenda konaného 23. a 24. 9. 2022 společně s volbami do 

zastupitelstva města a volbami do Senátu Parlamentu ČR. 
 

Usnesení č. 12/164/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 374/3 včetně 

příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech ve druhém nadzemním 

podlaží domu čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, p. Zdeňku Bočánkovi, Sezimovo Ústí, 

za cenu 2.590.000 Kč, který se stal vítězem výběrového řízení. 

 

Usnesení č. 12/165/2022 

Rada města souhlasí s programem 20. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční v úterý 28. 6. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará 

radnice) na náměstí Republiky v Soběslavi:  

1. Zahájení 

2. Doplnění kontrolního výboru   

3. Změna č. 3 rozpočtu města na rok 2022  

4. Místní referendum – stanovení odměn pro členy komisí  

5. Poskytnutí daru HZS JčK 

6. Majetkové převody 

7. Různé 
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Usnesení č. 12/166/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Oprava chodníků 2022“, které 

se uskutečnilo 6. 6. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma DV stav, s. r. o., České Budějovice, za cenu  

886.650 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/167/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Soběslav - parkoviště 

Chvalovského nábřeží“, které se uskutečnilo 6. 6. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma DV stav, s. r. o., České Budějovice, za cenu  

386.686 Kč + DPH.    
 

Usnesení č. 12/168/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Nástavba Senior-domu  

v Soběslavi - vybavení kuchyně“, které se uskutečnilo 6. 6. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu  

802.264 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/169/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „ČOV Soběslav - obnova 

vybraných částí“, které se uskutečnilo 6. 6. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu  

1.987.948 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/170/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě mezi městem Soběslav  

a Generali Českou pojišťovnou, a. s., kterým dochází k navýšení pojistného v roce 2022  

o částku 7.380 Kč a o 12.950 Kč v roce 2023 z důvodu revize hodnot nemovitostí města 

uvedených v pojistné smlouvě.  
 

Usnesení č. 12/171/2022 

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

s. r. o., Soběslav, na provedení instalatérských a topenářských prací v ubytovnách sportovního 

areálu v Soběslavi za cenu 130.000 Kč + DPH v souvislosti s možností poskytnutí ubytování 

uprchlíkům z Ukrajiny. 
 

Usnesení č. 12/172/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků p. č. 3424/1,  

p. č. 3423, p. č. 3182/1 a p. č. 3812/1 o výměře 271  m
2
, ve vlastnictví města Soběslav, za část 

pozemku p. č. 4022/6 o výměře 16 m
2
, ve vlastnictví Milana Valenty, Klenovice, vše v k. ú. 

Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání využívaných pozemků. 
 

Usnesení č. 12/173/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 17. 7. 2017 mezi 

městem Soběslav a společností DAMVEL JH, s. r. o., Řípec, kterým se prodlužuje doba 

nájmu nebytového prostoru v ulici Protifašistických bojovníků čp. 134, Soběslav I, o 2 roky, 

tj. od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024. 
 


