
USNESENÍ  
14. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 20. července 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 14/155/2021 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 23. června 2021.  
 

Usnesení č. 14/156/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu, 

v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 14/157/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou ASKA – Ing. arch. Jan Stach, Tábor, kterým se doplňuje návrh změny č. 2 územního 

plánu města Soběslavi a navyšuje celková cena díla z 125.000 Kč na 160.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 14/158/2021 

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

PRO, s. r. o., Tábor, na zpracování projektové dokumentace cyklostezky do Chlebova za cenu  

66.000 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 14/159/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Stavební 

poradna, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění uspořádání zadávacího řízení formou 

zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Soběslav, 

odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“ za cenu 45.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 14/160/2021 

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

České Budějovice, o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Jihočeského kraje. 

 

Usnesení č. 14/161/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Elektrowin,  

a. s., Praha, o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení ve sběrném dvoře v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 14/162/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava chodníků Soběslav 2021 – 

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

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, za cenu 

3.202.135 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 14/163/2021 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu č. 30245630, 

velikosti 2+1, na adrese Soběslav, Soběslav III, Wilsonova 245/4, do nájmu Karlu Nevrklovi, 

městského bytu č. 10104060, velikosti 1+0, na adrese Soběslav, Soběslav I, náměstí 
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Republiky 104, do nájmu Josefu Stachovi a městského bytu č. 20059618, velikosti 1+1, na 

adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše 59/34 do nájmu Rostislavu Peškovi. 
 

Usnesení č. 14/164/2021 

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

České Budějovice, na výměnu vodovodních uzávěrů a opravu vodovodních přípojek 

v Okružní ulici v Soběslavi za cenu 250.000 Kč +DPH.  
 

 

 


