
USNESENÍ  
16. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 6. září 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 16/222/2022 

Rada města za přítomnosti vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče  

Ing. arch. Dagmar Buzu projednala postup prací při pořízení změny č. 2 Územního plánu 

Soběslav.  
 

Usnesení č. 16/223/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zapojení města Soběslavi do dotačního 

programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ včetně předfinancování a 

spolufinancování poskytované podpory z rozpočtu města. 
 

Usnesení č. 16/224/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních příspěvků ze 

schváleného rozpočtu města na rok 2022 mezi městem Soběslav a paní Michaelou 

Oubramovou Radovou, Myslkovice, na pořádání veletrhu Kreativ Soběslav ZIMA 2022 ve 

výši 15.000 Kč a Spolkem RC Sobík, Soběslav, na akci Vítej, podzime! ve výši 2.000 Kč. 
 

Usnesení č. 16/225/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o zrušení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a Ladislavem Rosou, Soběslav, Martou Novotnou, Košice, a Janem Kovářem, Soběslav, 

v souvislosti se zánikem věcného břemene stoky na pozemku p. č. 373 v k. ú. Soběslav, který 

je ve vlastnictví soukromých osob. 
 

Usnesení č. 16/226/2022 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou 

v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  
 

Usnesení č. 16/227/2022 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 

Holase souhlasí: 

a) s podáním žádosti ZŠ o podporu do připravované 24. výzvy IROP – Základní školy –  

SC 4.1 (PR) na projekt „Modernizace stávající konektivity ve škole“ s předpokládaným 

celkovým rozpočtem ve výši 1.600.000 Kč včetně DPH a termínem realizace červenec až 

srpen 2023, 

b) s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši rozpočtu projektu a se spoluúčastí 10 % 

z rozpočtu města pro rok 2023. 
 

Usnesení č. 16/228/2022 

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

Říha, s. r. o., Soběslav, na opravu balkonů v Senior-domě v Soběslavi za cenu 398.810 Kč + 

DPH.   

 

Usnesení č. 16/229/2022 

Rada města souhlasí s konáním akcí v době adventu v Soběslavi včetně financování dle 

návrhu předloženého komisí kultury, školství a cestovního ruchu.   
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Usnesení č. 16/230/2022 

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

a. s., Bílovice, na dodávku a montáž cyklopřístřešku u dopravního přestupního terminálu 

v Soběslavi za cenu 399.789 Kč + DPH.   
 


