
USNESENÍ  
20. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 2. listopadu 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 20/223/2021 

Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2022 dle návrhu předloženého 

provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s., České Budějovice.  

Ceny pro rok 2022: vodné – 40,66 Kč/m
3
 + DPH, stočné – 27,08 Kč/m

3
 + DPH.  

 

Usnesení č. 20/224/2021 

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské  

a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2022 následujícím způsobem: 

týdenní svoz popelové nádoby 110 l   3.100 Kč, 

sezónní svoz popelové nádoby 110 l   1.400 Kč, 

týdenní svoz popelové nádoby 240 l   6.200 Kč, 

týdenní svoz kontejneru 1100 l                                                         19.800 Kč, 

sezónní svoz kontejneru 1100 l 9.900 Kč. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

Usnesení č. 20/225/2021 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 1/2021 dle návrhu předloženého vedoucí 

finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 20/226/2021 

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

realizaci dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 20/227/2021 

 Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 36.000 Kč Diakonii ČCE – 

středisko Rolnička ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 na úhradu části nákladů akce 

„Vánoce v Soběslavi“.    
 

Usnesení č. 20/228/2021 

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

s. r. o., Dobrovíz, na dodávku a instalaci nového kamerového bodu na křižovatce  

ul. Obchodní a E55 včetně rozšíření datového úložiště za cenu 321.200 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 20/229/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou AutoCont,  

a. s., Ostrava, na zakoupení Microsoft SQL Serveru za cenu 288.640 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 20/230/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 1827/1 a p. č. 

1830/1 o celkové výměře 75 m
2 

v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslav, 

Renátě Pánkové, Klenovice, z důvodu scelení pozemků. 
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Usnesení č. 20/231/2021 

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 Banes“ na pozemcích p. č. 3606/5, 3607, 3844 a 683/109 v k. ú. Soběslav, které 

jsou ve vlastnictví města Soběslav. 
 

Usnesení č. 20/232/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Repam 

Elektro, s. r. o., Litvínovice, na dodání 3D vánočního betlému za cenu 102.160 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 20/233/2021 

Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav 

v roce 2021:  

Mgr. Alena Krejčová – členka RM 

Michal Turek – člen RM 
 

Usnesení č. 20/234/2021 

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

FINinvest, s. r. o., Praha, na pronájem části pozemku parc. č. 1570/2 v k. ú. Soběslav pro 

umístění kamerového bodu městského kamerového systému za cenu 5.000 Kč vč. DPH ročně. 


