
USNESENÍ  
23. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 14. prosince 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 23/264/2021 

Rada města projednala za přítomnosti vedoucí oddělení územního plánování a památkové 

péče MěÚ Soběslav Ing. arch. Dagmar Buzu další postup pořízení změny č. 2 Územního 

plánu města Soběslav. 
 

Usnesení č. 23/265/2021 

Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2022 následovně: 4. 1., 25. 1., 8. 2.,  

1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 6. 9. a 20. 9. 2022.  
 

Usnesení č. 23/266/2021 

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711, pro 

rok 2021 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou v souvislosti 

s pořízením vybavení nové přípravné kuchyňky mateřské školy.  
 

Usnesení č. 23/267/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 

Soběslav a Starokatolickou církví v ČR, farnost Soběslav, na pronájem nebytového prostoru 

v objektu na náměstí Republiky čp. 110 (terasa za domy čp. 101-104) v Soběslavi o celkové 

výměře 68,5 m
2
 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. 

 

Usnesení č. 23/268/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají dodatečně objednané práce na 

akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“ ve výši  

570.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 23/269/2021 

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva pro 

místní rozvoj - Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnova místních komunikací 

K Libouši a Na Pískách v Soběslavi“ dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 23/270/2021 

Rada města schvaluje změnu rozpočtu Senior-domu Soběslav na rok 2021 dle návrhu 

předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou Petráskovou. 
 

Usnesení č. 23/271/2021 

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

části provozního příspěvku účelově určeného ve výši 125.735 Kč do roku 2022 v souvislosti  

s realizací projektu „Zahrada sedmi barev“.  
 

Usnesení č. 23/272/2021 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu č. 20119127, 

velikosti 1+1, na adrese Soběslav, Soběslav II, Na Pískách čp. 119, do nájmu Kristýně 

Kotlárové a s přenecháním městského bytu č. 10134442, velikosti 3+1, na adrese Soběslav, 

Soběslav I, Protifašistických bojovníků čp. 134/14, do nájmu Zdeňce Ošmerové.  
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Usnesení č. 23/273/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení akce 

„Oprava chodníků Soběslav 2021 – 1. etapa“ do 31. 5. 2022.  
 


