
USNESENÍ  
19. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. října 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 19/210/2021  

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

Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci stanovení termínu konání místního 

referenda. Krajský soud rozhodl, že místní referendum v Soběslavi nebude 6. 11. 2021, ale 

bude při volbách do zastupitelstva města Soběslav v roce 2022.  
 

Usnesení č. 19/211/2021 

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

výsledcích a organizačním zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se 

uskutečnily 8. – 9. 10. 2021.     
 

Usnesení č. 19/212/2021 

Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku města 

Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav paní 

Jitkou Přibylovou.  
 

Usnesení č. 19/213/2021 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč ze schváleného 

rozpočtu města na rok 2021 hudebně literárnímu seskupení HAMAVE na úhradu části 

nákladů akce Rybova mše vánoční, která se uskuteční 22. 12. 2021 v Kulturním domě 

města Soběslavi.  
 

Usnesení č. 19/214/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi městem Soběslav a svazkem obcí 

Soběslavsko – v likvidaci na přijetí darů – mobiliář v pořizovací ceně 28.869,65 Kč, 

cykloturistických odpočívadel v pořizovací ceně 92.202 Kč a Vyhledávací studie a DUR 

cyklostezky v pořizovací ceně 233.058 Kč.  
 

Usnesení č. 19/215/2021 

Rada města souhlasí s konáním akcí v době adventu v Soběslavi dle návrhu předloženého 

komisí kultury, školství a cestovního ruchu.   
 

Usnesení č. 19/216/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Soběslav: přeložka 

přípojky VN Impregnace“ na pozemku p. č. 3844 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví 

města Soběslav. 

 

Usnesení č. 19/217/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem 

Pantoflíčkem, Projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zajištění výkonu technického 

dozoru investora na akci „Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy 

výpravní budovy“ za cenu 165.000 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 19/218/2021 

a) Rada města na základě výběrového řízení organizovaného ředitelem ZŠ Komenského  

Mgr. Janem Holasem souhlasí s rekonstrukcí povrchu školního dvora (položení zámkové 

dlažby, vybudování chybějícího odtoku dešťové vody). Vítězem výběrového řízení se stala 

firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu 477.251 Kč vč. DPH.  

b) Rada města souhlasí s dofinancování výše uvedené akce ze schváleného rozpočtu města 

v roce 2021 ve výši 450.000 Kč.  
 

Usnesení č. 19/219/2021 

Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu MŠ DUHA 

Soběslav na pořízení herního prvku Lanové pyramidy K2 MINI od firmy Dřevovýroba 

Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, za cenu 124.811 Kč včetně DPH. 
 

Usnesení č. 19/220/2021 

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

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení díla do  

2. 11. 2021a vypořádávají více a méněpráce akce „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ 

Soběslav, Nerudova 711/II“. Cena díla se mění z 9.450.643 Kč na 9.920.479 + DPH.  
 

Usnesení č. 19/221/2021 

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

firmou Vialit Soběslav, s. r. o., kterým se vypořádávají více a méněpráce na akci „Opravy 

místních komunikací 2021“. Cena díla se mění z 1.128.031 Kč na 1.238.226 + DPH.  
 

Usnesení č. 19/222/2021 

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

a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, na rekonstrukci místních komunikací v Nedvědicích 

za cenu 198.343,15 Kč + DPH.  
 

 


