
USNESENÍ  
22. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 30. listopadu 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 22/250/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 4/2021 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 22/251/2021 

Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2022 zpracovaný pracovnicí finančního 

odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 22/252/2021 

a) Rada města projednala aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 

období 2022 až 2031, zpracovanou provozovatelem vodohospodářského majetku města – 

ČEVAK, a. s., České Budějovice, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  

b) Jednání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 15. 12. 2021, bude rozšířeno  

o bod:  

 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031  
 

Usnesení č. 22/253/2021 

Rada města souhlasí s úpravou ceníku pronájmů prostor Kulturního domu města Soběslavi dle 

návrhu předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem s účinností od 1. 1. 2022.  
 

Usnesení č. 22/254/2021 

Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíru 

Faladovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi, řediteli  

ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce 

MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli 

KDMS Mgr. Petru Valešovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, paní Janě 

Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi MěÚ Soběslav  

Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 22/255/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 3491/1 a p. č. 

3491/13 o celkové výměře 248 m
2
 v k. ú. Soběslav v lokalitě Na Brabci, které jsou ve 

vlastnictví města Soběslav, společnosti EG.D, a. s., Brno, z důvodu majetkoprávního 

vypořádání účelové komunikace pro přístup k regulační stanici plynu.  

 

Usnesení č. 22/256/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod čtyř bytových 

jednotek v domě čp. 150 na náměstí Republiky a úplatný převod podílů na společných 

prostorech a pozemcích nacházejících se na p. č. 190/3, 189/7, 190/5, 190/6, 190/7 a 190/8 

v k. ú. Soběslav z vlastnictví města Soběslav do vlastnictví Františka Dudy, Josefa a Naděždy 

Vraštilových, Miloslava a Olgy Martinů a Adolfa a Ludmily Paďourkových, všichni bytem 

Soběslav, z důvodu vypořádání vlastnických vztahů.  
 

Usnesení č. 22/257/2021 

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků p. č. 838, p. č. 

840, p. č. 841/1, p. č. 3851 a p. č. 4028, vše v k. ú. Soběslav, o celkové výměře 1 622 m
2
, 
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které jsou ve vlastnictví města Soběslav, Správě železnic, státní organizace, Praha, z důvodu 

stavby „Přestupní terminál Soběslav“. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem 

Soběslav a Správou železnic, státní organizace, Praha, z důvodu plánované realizace stavby 

„Přestupní terminál Soběslav“.  
 

Usnesení č. 22/258/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků p. č. 905 a  

p. č. 2/1 o výměře 183  m
2
 ve vlastnictví města Soběslav za části pozemků p. č. 3 a p. č. 4  

o výměře 57 m
2
 ve vlastnictví Niny Hlaváčkové, Planá nad Lužnicí, vše v k. ú. Nedvědice, 

z důvodu majetkoprávní vypořádání využívaných pozemků. 
 

Usnesení č. 22/259/2021 

1) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 27 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti 

nakládání s odpady ze dne 18. 12. 1995 mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., 

provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2022  

dle předloženého návrhu.  

2) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 45 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti 

nakládání s odpady ze dne 26. 6. 1996 mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., 

provozovna Tábor, na zajištění separovaného sběru v Soběslavi a městských částech Chlebov 

a Nedvědice v roce 2022 za cenu 1.228.640 Kč + DPH. 

3) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o převzetí, využití a odstranění 

odpadu č. N/12/022 ze dne 7. 5. 2012 mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., 

provozovna Tábor, kterým se upravují dodací a platební podmínky za odpady odevzdané ve 

sběrném dvoře v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 22/260/2021 

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

Vácha, Myslkovice, na opravu oplocení sportovního areálu na pozemku parc. č. 325/20  

v k. ú. Soběslav směrem k silnici I/3 (E55) za cenu 381.295,85 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 22/261/2021 

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

Mrázek, Soběslav, na realizaci stavebních úprav nebytového prostoru na terase domů čp. 101-

104/I v Soběslavi (výcvikové prostory městské policie) za cenu 214.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 22/262/2021 

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

s. r. o., Soběslav, na realizaci teplovodní přípojky bezkanálovým potrubím k objektu na  

parc. č. 2103/60 v k. ú. Soběslav (bývalá prodejna na sídlišti Svákov) na CZT města za cenu 

247.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 22/263/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Generali Českou 

pojišťovnou, a. s., na pojištění motorových vozidel za cenu 46.356 Kč pro rok 2022. 
 


