
USNESENÍ  
15. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 24. srpna 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 15/165/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021  

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém znění a dále obecně 

závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 15/166/2021 

Rada města souhlasí s programem 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 22. 9. 2021 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi: 

1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2021 

2. OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu 

3. OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

4. OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

5. Volba přísedící Okresního soudu v Táboře 

6. Majetkové převody 

7. Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav 

8. Různé 
 

Usnesení č. 15/167/2021 

a) Rada města bere na vědomí výsledky voleb zástupců za pedagogické pracovníky a za 

zákonné zástupce nezletilých žáků do Školské rady při Základní škole Soběslav, 

Komenského 20, a do Školské rady při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, pro 

funkční období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024. 

b) Rada města jmenuje zástupce za zřizovatele Mgr. Irenu Molíkovou a Mgr. Petra Valeše do 

Školské rady při Základní škole Soběslav, Komenského 20, a Mgr. Pavla Lintnera a  

p. Michala Turka do Školské rady při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, pro 

funkční období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024. 
 

Usnesení č. 15/168/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost 

sportovních oddílů mezi městem Soběslav a SK Domeček, z. s., ve výši 80.000 Kč, Florbal 

Soběslav, z. s., ve výši 140.000 Kč, RestartSoběslav, z. s., ve výši 31.000 Kč a s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav,  

z. s., ve výši 3.350.000 Kč určené na opravy a údržbu sportovišť ve výši 1.600.000 Kč, na 

pokrytí ztrátovosti provozu zimního stadionu ve výši 900.000 Kč a na podporu sportovní 

činnosti (rozvoj mládežnického sportu) oddílů TJ Spartak Soběslav ve výši 850.000 Kč.  
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Usnesení č. 15/169/2021 

a) Rada města schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce „Dopravní terminál Soběslav, 

odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“ dle předloženého návrhu.  

b) Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dopravní 

terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“ v následujícím 

složení: 

členové:  náhradníci: 

Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM Michal Turek – člen RM 

Ing. Jiří Klíma – člen ZM Mgr. Irena Molíková – členka ZM 
 

Usnesení č. 15/170/2021 

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

Group Service, s. r. o., Drásov, na dodávku a montáž dětského hřiště v Nedvědicích za cenu 

299.290 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 15/171/2021 

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

s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na vypracování projektové dokumentace vodojemu a napojení 

vodovodních řadů v obci Nedvědice včetně vodovodních přípojek za cenu 149.000 Kč  

+ DPH.  
 

Usnesení č. 15/172/2021 

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

stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na opravu válečného hrobu v Nedvědicích za 

cenu 227.607 Kč včetně DPH.  
 

Usnesení č. 15/173/2021 

Rada města souhlasí na návrh jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady  

s nákupem komunálního vozidla Multicar M26, rok výroby 2000, za cenu  

682.000 Kč od firmy MaK. Lkw, s. r. o., České Budějovice, do vlastnictví SMS, s. r. o. 

Nákup vozidla bude financován z rozpočtu společnosti. Stávající vozidlo Multicar M25 bude 

vyřazeno a následně odprodáno.  
 

Usnesení č. 15/174/2021 

Rada města souhlasí v souvislosti s podáním žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol 

a školských zařízení s navýšením kapacity základní školy Mateřské školy, základní školy 

speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav ze současných 36 žáků o 11 

žáků na celkovou kapacitu 47 žáků, z toho obor 79-01-B/01 základní škola speciální navýšení 

o 6 žáků na kapacitu 47 žáků a obor 79-01-C/01 základní škola navýšení o 5 žáků na kapacitu 

17 žáků, s účinností od 1. 9. 2022. 
 

Usnesení č. 15/175/2021 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč ze schváleného 

rozpočtu města na rok 2021 členovi spolku RestartSoběslav p. Viktoru Kolouškovi, který se 

stal mistrem ČR staršího dorostu v kulturistice v roce 2021, na pokrytí části finančních 

nákladů spojených s přípravou na soutěže a reprezentací města.  
 

Usnesení č. 15/176/2021 

a) Rada města souhlasí s konáním společenské akce „Zažít město jinak“, kterou pořádá spolek 

Soběslávka, z. s., dne 12. 9. 2021 v parku „Promenáda“ v Soběslavi.   
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b) Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.500 Kč spolku 

Soběslávka, z. s., ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 na úhradu části nákladů 

spojených s pořádáním výše uvedené akce.  
 

Usnesení č. 15/177/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou ha-vel internet,  

s. r. o., Ostrava, na poskytování služeb KIVS-CMS v souvislosti se zajištěním agend odboru 

dopravy a vnitřních věcí MěÚ Soběslav za měsíční úhradu 3.000 Kč + DPH. Smlouva bude 

uzavřena na dobu 36 měsíců s účinností od 1. 9. 2021.  
 

Usnesení č. 15/178/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2103/347 o výměře 

90 m
2 

v k. ú. Soběslav od Josefa Mráze, Soběslav, z důvodu scelení pozemků ve vlastnictví 

města u víceúčelového hřiště na sídlišti Svákov v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 15/179/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru pozemku – p. č. 3908/1  

o výměře 218 m
2
 v k. ú. Soběslav od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Praha, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku pod veřejným 

prostranstvím v ulici Protifašistických bojovníků.   
 

Usnesení č. 15/180/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na 

vlastnické právo k jednotkám, kterým dojde k rozdělení domu čp. 150 na náměstí Republiky  

v Soběslavi na bytové a nebytové jednotky, určení společných částí domu a funkčně 

souvisejících pozemků. 
 

Usnesení č. 15/181/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 19. 7. 2017, 

uzavřené mezi městem Soběslav a společností Elektro Novák, a. s., Soběslav, kterým se 

prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru na sídlišti Míru 747, Soběslav III, na pozemku  

p. č. 1490/13 v k. ú. Soběslav o 5 let, tj. od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2027. 
 

Usnesení č. 15/182/2021 

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

s přijetím materiálních darů v hodnotě 4.565 Kč + DPH od firmy AG Foods Group, a. s., 

Velká Bíteš, a dále materiálních darů v hodnotě 2.673,90 Kč vč. DPH od firmy Česká 

Lékárna Holding, a. s., Brno, do majetku Senior-domu.  


