
USNESENÍ 
12. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 26. června 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 12/193/2018 
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2017 dle 
zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.  
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2017 ve výši 57.543,91 Kč bude rozdělen 
následujícím způsobem: 2.877,20 Kč do rezervního fondu, 11.508,78 Kč do sociálního fondu 
a zbývající část, tj. 43.157,93 Kč, na úhradu ztráty z minulých let.   
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2018 
v předloženém znění. 
 
Usnesení č. 12/194/2018 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 19. 6. 2018.  
 
Usnesení č. 12/195/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Farní charitě Týn nad Vltavou ze 
schváleného rozpočtu města ve výši 25.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s provozem 
občanské poradny poskytující odborné sociální poradenství v ORP Soběslav.  
 
Usnesení č. 12/196/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií 
ČCE – střediskem Rolnička Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na 
rok 2018 ve výši 100.000 Kč na opravu střechy a klempířských prvků budovy čp. 700/III  
v Soběslavi. 
 
Usnesení č. 12/197/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak 
Soběslav, z. s., na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 ve výši 
730.000 Kč na  opravu elektroinstalace v budově sokolovny, opravy šaten na ZS a doskočiště 
pro lehkou atletiku a pořízení florbalových mantinelů.  
 
Usnesení č. 12/198/2018 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 na 
adrese Soběslav, část Soběslav II, Na Pršíně 7/18, do nájmu Martě a Jaroslavu Krovozovým. 
 
Usnesení č. 12/199/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2018 mezi 
městem Soběslav a Čevak, a. s., České Budějovice, na opravu kanalizačního řadu DN 300 
včetně kanalizačních přípojek v ulici Na Ohradě v Soběslavi, kterým se navyšuje celková 
cena díla o 176.327 Kč + DPH z 536.086 Kč + DPH na 712.413 Kč + DPH.  
 


