
USNESENÍ  
21. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 16. listopadu 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 21/235/2021 

Rada města schvaluje aktualizaci investičních priorit Strategického rámce MAP II ve školách 

zřizovaných městem Soběslav v projektu „Místní akční plán II v ORP Soběslav“, 

realizovaným MAS Lužnice, z. s., Sudoměřice u Bechyně, a zařazení nových investičních 

záměrů škol pro připravovaný projekt MAP III dle předložených materiálů.  

 

Usnesení č. 21/236/2021 

Rada města souhlasí s programem 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 15. 12. 2021 od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi: 

1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2021 

2. Rozpočet města na rok 2022 

3. Majetkové převody 

4. Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav 

5. Různé 
 

Usnesení č. 21/237/2021 

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, 

řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové 

a ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové za plnění mimořádných pracovních úkolů 

a řízení školy v době pandemie koronaviru v letošním kalendářním roce dle předloženého 

návrhu. 
 

Usnesení č. 21/238/2021 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města 

v roce 2021 ve výši 24.259,50 Kč pro ZŠ Komenského a 34.143 Kč pro ZŠ E. Beneše 

v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., 

Plzeň. 
 

Usnesení č. 21/239/2021 

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

Mrázkova čp. 745/II v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady 

města. 
 

Usnesení č. 21/240/2021 

Rada města jmenuje novou členkou redakční rady Soběslavské hlásky paní Lucii Vojtáškovou 

s účinností od 1. 1. 2022 a dále uvolňuje z funkce člena redakční rady pana Davida Kozla na 

jeho žádost.  

 

Usnesení č. 21/241/2021 

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

ateliér, s. r. o., Praha, na výkon autorského dozoru na akci „Dopravní terminál Soběslav, 

odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“.   

 

Usnesení č. 21/242/2021 

Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím 

věcného daru – elektrického vysavače a čističky vzduchu (Hyla EST Ventus EST, Aera) 
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v hodnotě 61.700 Kč od společnosti Nakladatelství FORUM, Praha, do majetku školy. Dar je 

výhrou v soutěži „MŠ roku 2021“.  
 

Usnesení č. 21/243/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelkou MŠ DUHA 

Soběslav Mgr. Alenou Krejčovou na dodavatele zakázky malého rozsahu pro část projektu 

obnovy školní zahrady MŠ „Zahrada sedmi barev“ (dodávka stavebních úprav včetně herních 

prvků). Vítězem výběrového řízení se stala firma Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., 

Soběslav, s nejnižší cenovou nabídkou 399.926 Kč včetně DPH. Financování projektu bude 

z rozpočtu MŠ s podporou SFŽP.  
 

Usnesení č. 21/244/2021 

Rada města v návaznosti na usnesení č. ZM 14/099/2021 souhlasí s uzavřením darovací 

smlouvy mezi městem Soběslav a Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Jihočeského 

kraje na poskytnutí daru – přilba EOM fluorescenční 6 ks, LED svítilna Nightstick 1 ks a 

přívěs VZ-22 expres, N1 včetně příslušenství za cenu 79.116,52 Kč včetně DPH. 
 

Usnesení č. 21/245/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění majetku města a odpovědnosti 

za škodu organizovaného firmou GrECo International, s. r. o., Praha. Vítězem výběrového 

řízení se stala Generali Česká pojišťovna, a. s., za cenu 360.180 Kč/rok. Smlouva bude 

uzavřena na 3 roky od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.  
 

Usnesení č. 21/246/2021 

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

LEDPROFES, a. s., Praha, na rekonstrukci veřejného osvětlení ve sportovním areálu města za 

cenu 289.642,15 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 21/247/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Robertem 

Juřinou, Soběslav, na zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci 

„Dopravní propojení komunikace II/135 a ulice Petra Bezruče, Soběslav“ (místní 

komunikace, chodník, cyklostezka – v místě rušené železniční trati) za cenu 177.000 Kč.  
 

Usnesení č. 21/248/2021 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu č. 20306182, 

velikosti 1+0, na adrese Soběslav, Soběslav II, Kadlecova 306, do nájmu Věře Ptáčkové. 

 

Usnesení č. 21/249/2021 

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

firmou Milichovský, s. r. o., Liberec, ze dne 5. 6. 2018, kterým se zavádí každoroční 

navyšování ceny servisní podpory o inflační koeficient. Cena servisní podpory pro rok 2022 

činí 2.700 Kč + DPH/měsíčně. 
 

 


