
USNESENÍ  
13. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 22. června 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 13/147/2021 

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2020 dle 

zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.  

Záporný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2020 ve výši 24.757,03 Kč bude uhrazen 

z rezervního fondu organizace.   

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2021 

v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 13/148/2021 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o připravovaných 

investičních akcích města.  
 

Usnesení č. 13/149/2021 

Rada města souhlasí s vyřazením finanční částky ve výši 321.558 Kč z pořizovací ceny 

budovy MěÚ čp. 59 z důvodu pořízení nových klimatizačních jednotek. 
 

Usnesení č. 13/150/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008, ve 

znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým 

se řeší roční úhrada za správu a údržbu hřbitovů z důvodu změny vybírání nájemného, dle 

návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Janou 

Křemenovou. 
 

Usnesení č. 13/151/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výměnu plynových kotlů v budově MěÚ 

Soběslav čp. 59, které se uskutečnilo 21. 6. 2021 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 971.951 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 13/152/2021 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč o. p. s. Mezi 

proudy, České Budějovice, ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 na úhradu nákladů 

spojených s pokračováním projektu „Zabydlení bratrů Červenkových ve standardním bydlení 

ve městě Soběslav“ na období od 1. 7. do 31. 12. 2021. 
 

Usnesení č. 13/153/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o zajištění péče o nalezené psy mezi 

městem Soběslav a Technickými službami Tábor, s. r. o., Tábor, kterým se mění výše úhrady 

za umístění psů v Útulku Tábor od 1. 7. 2021.  

 

Usnesení č. 13/154/2021 

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

v návaznosti na usnesení RM č. 12/132/2021 souhlasí s vyřazením pračky Washer P,  

inv. č. 32, z majetku Senior-domu Soběslav.  


