
USNESENÍ  
13. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 21. června 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 13/174/2022 

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2021 dle 

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

Záporný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2021 ve výši 217.433,66 Kč bude uhrazen 

z rezervního fondu organizace.   

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2022 

v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 13/175/2022 

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

investičních akcí v letošním roce.  

 

Usnesení č. 13/176/2022 

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

s. r. o., Praha, na dodávku a montáž Al stěny s automatickými dveřmi na akci „Senior-dům 

v Soběslavi“ za cenu 347.739 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 13/177/2022 

Rada města v návaznosti na usnesení ZM 19/152/2022 souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 

mezi městem Soběslav a firmou ASKA – Ing. arch. Jan Stach, Tábor, na zhotovení 

dokumentace změny č. 3 Územního plánu Soběslav za cenu 26.800 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 13/178/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Alliance 

Laundry CE, s. r. o., Příbor, na nákup sušičky do prádelny Senior-domu v Soběslavi za cenu  

188.754 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 13/179/2022 

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

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

351.450 Kč
 
+ DPH.  

 

Usnesení č. 13/180/2022 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu č. 10111001 na 

adrese Soběslav, část Soběslav I, Palackého čp. 111, velikosti 2+0, do nájmu Janě Gabrišové. 
 

Usnesení č. 13/181/2022 

Rada města souhlasí se změnou stanov společenství vlastníků s názvem „Společenství 

vlastníků domu č. p. 150, náměstí Republiky, Soběslav I“ a se zplnomocněním Správy města 

Soběslavi, s. r. o., k zastupování při zasedání shromáždění a hlasování na něm. 
 


