
USNESENÍ  
10. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 10. května 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 10/120/2022 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 26. dubna 2022.   
 

Usnesení č. 10/121/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Nástavba Senior-domu  

v Soběslavi – vybavení vana“, které se uskutečnilo 25. 4. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Arjo Czech Republic, s. r. o., Praha, za cenu 

290.767 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/122/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Oprava místních komunikací 

2022“, které se uskutečnilo 9. 5. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o., za cenu  

1.366.400,75 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/123/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Oprava chodníku Na Pískách“, 

které se uskutečnilo 9. 5. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s. Praha, za cenu 2.116.400 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 10/124/2022 

Rada města jmenuje komisi pro výběrové řízení na pozici jednatele Správy města Soběslavi, 

s. r. o., v následujícím složení:  

Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Mgr. Alena Krejčová – členka RM 

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM 

Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
 

Usnesení č. 10/125/2022 

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

Štefan, Žíšov, na provedení stavebních prací v ubytovnách ve sportovním areálu v Soběslavi 

za cenu 242.953 Kč + DPH v souvislosti s poskytováním ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. 
 

Usnesení č. 10/126/2022 

Rada města souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711,  

od 1. 6. 2022 ze současných 140 míst pro děti v mateřské škole a školní jídelně na 164 míst. 
 

Usnesení č. 10/127/2022 

Rada města souhlasí na návrh jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady  

s nákupem sekačky Stiga Park PRO 900 WX za cenu 239.652 Kč + DPH od firmy Boháč CZ 

– stroje a nářadí, s. r. o., Tábor, do vlastnictví SMS, s. r. o. Nákup sekačky bude financován 

z rozpočtu společnosti.  
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Usnesení č. 10/128/2022 

Rada města schvaluje aktualizaci Strategického rámce MAP – seznam investičních priorit 

2021-2027 (MAP III) v projektu Místní akční plán III v ORP Soběslav, realizovaným MAS 

Lužnice, z. s., Sudoměřice u Bechyně, pro MŠ DUHA Soběslav, ZŠ E. Beneše Soběslav a  

ZŠ Komenského Soběslav dle předložených materiálů. 
 

Usnesení č. 10/129/2022 

Rada města schvaluje změnu rozpočtu Senior-domu Soběslav na rok 2022 dle návrhu 

předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou Petráskovou.  
 

Usnesení č. 10/130/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru Hasičskému 

záchrannému sboru Jihočeského kraje, ÚO Tábor – stanice Soběslav (nafukovací člun, brašna 

START pro třídění raněných osob a dataprojektor).  
 

Usnesení č. 10/131/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy licenční mezi městem 

Soběslav, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a paní Quynh Trang Tran, která 

řeší darování a poskytnutí oprávnění k užití sochařského díla zhotoveného v rámci projektu 

„Pocta Heleně Johnové“. 
 

Usnesení č. 10/132/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3492 o výměře  

3 821 m
2
, p. č. 3493 o výměře 9 501 m

2
, p. č. 3496/1 o výměře 284 m

2
,
 
p. č. 3497 o výměře  

1 313 m
2
, p. č. 3498/6 o výměře 2 380 m

2
, p. č. 3498/9 o výměře 3 001 m

2
, p. č. 3502/2  

o výměře 658 m
2
, p. č. 3503/2 o výměře 2 429 m

2
 a p. č. 3504/3 o výměře 492 m

2
, vše v k. ú. 

Soběslav v lokalitě Na Brabci, které jsou ve vlastnictví města Soběslav, společnosti České 

houby, a. s., Soběslav, z důvodu rozšíření podnikatelských prostor. 
 

Usnesení č. 10/133/2022 

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: chaty 

Svákov smyčka kNN Dvořák“ na pozemku p. č. 2356/13 v k. ú. Soběslav, který je ve 

vlastnictví města. 

 

Usnesení č. 10/134/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL Soběslav, Zátkova 166“ na 

pozemku p. č. 3834 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 10/135/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o přeložce zařízení distribuční 

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

přeložka k.NN Riegrova – město“, kterým dochází k navýšení ceny na částku 844.073 Kč 

z důvodu nárůstu cen vstupních materiálů a prací. 
 

Usnesení č. 10/136/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a MP-IZOL ploché 

střechy, s. r. o., Písek, na opravu střechy ČOV v Soběslavi – lisovna kalu za cenu 144.100 Kč 

+ DPH.  
 

Usnesení č. 10/137/2022 

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

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



- 3 - 

 

Usnesení č. 10/138/2022 

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

a. s., provozní jednotka Soběslav, na opravu místní komunikace a parkovacích ploch v ulici 

Lesní v Soběslavi za cenu 331.620,95 Kč + DPH.  
 

 

 

 


