
USNESENÍ  
15. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 23. srpna 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 15/196/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 4/2022 dle 

návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 15/197/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 1/2022 dle návrhu předloženého vedoucí 

finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 15/198/2022 

Rada města souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého 

tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 10. 2022. 
 

Usnesení č. 15/199/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit p. Bohuslava Sýbu, Soběslav, přísedícím 

Okresního soudu v Táboře. 
 

Usnesení č. 15/200/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 374/1, 

zahrnující byt o velikosti 2+1 o výměře 58,6 m
2
, včetně příslušenství a spoluvlastnického 

podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu čp. 374 na pozemku  

p. č. 1010/7 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, která je ve vlastnictví města Soběslav, dle 

předložených podmínek. 
 

Usnesení č. 15/201/2022 

Rada města souhlasí s programem 21. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 14. 9. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará 

radnice) na náměstí Republiky v Soběslavi:  

1. Zahájení 

2. Změna č. 4 rozpočtu města na rok 2022  

3. Volba přísedícího Okresního soudu v Táboře 

4. Majetkové převody 
 

Usnesení č. 15/202/2022 

Rada města souhlasí: 

a) s konáním akce „Zažít město jinak“ pořádané spolkem Soběslávka, z. s., dne 11. 9. 2022 od 

14:00 hod. do 18:00 hod. v parku „Na Promenádě“, 

b) s poskytnutím finančního příspěvku spolku Soběslávka, z. s., Soběslav, ve výši 2.000 Kč ze 

schváleného rozpočtu města na rok 2022 na úhradu části nákladů spojených s konáním této 

akce. 

 

Usnesení č. 15/203/2022 

Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav Mgr. Aleny 

Krejčové souhlasí s podáním žádosti mateřské školy o podporu do OP JAK, výzva 

č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, na projekt MŠ „Cesta k úspěchu“, zaměřený na 

personální podporu, profesní rozvoj a spolupráci mateřské školy s rodinou, s předpokládanou 

výší dotace 920.315 Kč, termínem realizace září 2022 až srpen 2025 a s případným 

předfinancováním z vlastních prostředků MŠ.  
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Usnesení č. 15/204/2022 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště 

Míru 750, pro rok 2022 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Mgr. Alenou Krejčovou 

z důvodu zařazení dlouhodobého majetku – řemeslné dílny. 
 

Usnesení č. 15/205/2022 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, 

Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s vyřazením DHM 44/15 - souboru počítačů Profi A15  

z majetku školy. 
 

Usnesení č. 15/206/2022 

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

sportovních oddílů mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav ve výši 4.050.000 Kč,  

SK Domeček, z. s., ve výši 80.000 Kč, Florbal Soběslav, z. s., ve výši 140.000 Kč a 

RestartSoběslav, z. s., ve výši 35.000 Kč. 
 

Usnesení č. 15/207/2022 

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

střechy, s. r. o., Praha, na opravu havarijního stavu střechy kaple Panny Marie Bolestné na 

Svákově za cenu 252.095 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 15/208/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o bezplatném užívání nemovitých věcí mezi městem 

Soběslav a Správou železnic, státní organizace, Praha, na jejímž základě se město stane 

provozovatelem parkoviště vybudovaného v rámci stavby „Přestupní terminál Soběslav“.   
 

Usnesení č. 15/209/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu movité věci mezi městem Soběslav a 

MUDr. Veronikou Kloučkovou, Praha, na pronájem stomatologického křesla, umístěného 

v zubní ordinaci na Poliklinice v Soběslavi, s účinností od 1. 9. 2022 na dobu 15 let. 
 

Usnesení č. 15/210/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 3424/2 a  

p. č. 3424/12 v k. ú. Soběslav o přibližné výměře 4 200 m
2
, které jsou ve vlastnictví města 

Soběslav, p. Jiřímu Stiborovi, Soběslav, a p. Leoši Vondruškovi, Soběslav, z důvodu 

plánovaných investičních akcí na pozemcích. 

 

Usnesení č. 15/211/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 17. 7. 2017 

uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Lenka Břízová, Soběslav, kterým se prodlužuje 

doba nájmu nebytového prostoru v Palackého ulici čp. 111, Soběslav I, o 5 let,  

tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027. 
 

Usnesení č. 15/212/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL Soběslav, Dr. Beneše 133/61“ na 

pozemku p. č. 3920/4 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 15/213/2022 

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30. 4. 2019 mezi 

městem Soběslav a PRO-DOMA, SE, Praha, na pronájem části pozemku p. č. 3701/1 

o  přibližné výměře 2 m
2
 v k. ú. Soběslav dohodou k 31. 8. 2022. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a 

společností SMEROVE TABULE.CZ, s. r. o., Praha, na pronájem části pozemku p. č. 3701/1 
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o  přibližné výměře 2 m
2
 v k. ú. Soběslav za účelem umístění reklamní cedule na dobu určitou 

5 let, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027. 
 

Usnesení č. 15/214/2022 

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

Tábor, s. r. o., Tábor, na dodávku a montáž kolumbární stěny s 15 úložnými místy na hřbitově 

v Soběslavi za cenu 116.500 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/215/2022 

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

a. s., Praha, na opravu místních komunikací v Nedvědicích za cenu 396.884,05 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/216/2022 

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

firmou Vialit Soběslav, s. r. o., Soběslav, kterým se prodlužuje termín oprav místních 

komunikací v roce 2022 do 15. října 2022.   
 

Usnesení č. 15/217/2022 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Parkoviště  

Na Ohradách, Soběslav“, který se bude konat 5. 9. 2022 v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, 

v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Michal Turek – člen RM Mgr. Irena Molíková – členka ZM  

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM Ing. Jiří Klíma – člen ZM  
 

Usnesení č. 15/218/2022 

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

s. r. o., České Budějovice, na dodávku a montáž plotových dílců ve sportovním areálu města 

za cenu 346.703 Kč bez DPH.   

 

Usnesení č. 15/219/2022 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu č. 10109417, 

základní kategorie, v přízemí, velikosti 1+kk, na adrese Soběslav, část Soběslav I, náměstí 

Republiky čp. 109, do nájmu Josefu Dvořákovi a souhlasí s přechodem nájmu z Jaroslavy 

Kolářové na syna Petra Koláře. 
 

Usnesení č. 15/220/2022 

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

Praha, na opravu kanalizace v Riegrově ulici v Soběslavi za cenu 399.857,16 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 15/221/2022 

Rada města souhlasí s uspořádáním kulturní akce Toulava FEST 2023 společně s Jarním 

jarmarkem v Soběslavi dle návrhu předloženého Komisí kultury, školství a cestovního ruchu.  

 

 


