
USNESENÍ  
18. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 22. září 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 18/247/2020 

Rada města se na místě samém seznámila s provozem stánku s občerstvením na náměstí 

Republiky v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 18/248/2020 

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o organizačním 

zajištění voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje, které se uskuteční 2. a 3. 10. 2020.    
 

Usnesení č. 18/249/2020 

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

s přijetím účelově určeného finančního daru – 1 ks tonometru digi. Veroval Compact – 

v hodnotě 928,71 Kč pro Senior-dům Soběslav.  
 

Usnesení č. 18/250/2020 

Rada města na základě žádosti Soběslavské chasy mladé souhlasí s přesunem finančních 

prostředků ve výši 7.000 Kč schválených usnesením RM č. 4/050/2020 ze dne 25. 2. 2020 ze 

zrušené akce „Stavění máje“  na obnovu krojového vybavení souboru.  
 

Usnesení č. 18/251/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a  

SK Domeček Soběslav na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč ze schváleného 

rozpočtu města v roce 2020 na částečnou úhradu nákladů spojených se zakoupením závodní 

lodě pro oddíl kanoistiky.  
 

Usnesení č. 18/252/2020 

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

opatřeních spojených s konáním 11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 23. 9. 2020 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi.  
 

Usnesení č. 18/253/2020 

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

s. r. o., Kardašova Řečice, na provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace v budově  

čp. 13 v Chlebově za cenu 211.338 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 18/254/2020 

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

Čevak, a. s., České Budějovice, kterým se posunuje termín dokončení obnovy vodovodu  

u Domu dětí a mládeže v Soběslavi do 31. 10. 2020.  
 

Usnesení č. 18/255/2020 

Rada města souhlasí s odprodejem vyřazeného hasičského dopravního automobilu Avia 

A 31.1 K DA 12, RZ 2C2 8439, rok výroby 1990, spolku Aeroklub Soběslav za cenu 

2.000 Kč. 
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Usnesení č. 18/256/2020 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu s názvem 

„Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích“, který se bude konat 

5. 10. 2020 v 13:00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 

členové:  náhradníci:  

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

Mgr. Michal Pánek – člen RM Michal Turek – člen RM 

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

Usnesení č. 18/257/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP N+V,  

s. r. o., Soběslav, na zhotovení nového kanalizačního a plynového řadu v ulici Petra Bezruče 

v Soběslavi za cenu 392.514 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 18/258/2020 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na adrese 

Soběslav, Soběslav I, Kostelní čp. 44/1, velikosti 1+1, do nájmu Michaele Zemanové. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


