
USNESENÍ  
12. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 17. dubna 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 12/116/2019 

Rada města bere na vědomí Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na rok 2019 

zpracovaný v rámci projektu Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP 

Soběslav.  
 

Usnesení č. 12/117/2019 

Rada města projednala studii nového parkoviště a chodníků u Domu dětí a mládeže 

v Soběslavi zpracovanou Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav a souhlasí s budoucí realizací tohoto 

záměru.  
 

Usnesení č. 12/118/2019 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 tis. Kč ze schváleného 

rozpočtu města na rok 2019 na úhradu části nákladů spojených s účastí p. Oto Kunce, 

Soběslav (Senior bowling) na sportovní akci „Mistrovství Evropy seniorů v bowlingu 2019“, 

které se uskuteční 22. – 30. 6. 2019 v Bologni v Itálii. 
 

Usnesení č. 12/119/2019 

Rada města souhlasí s podáním žádosti Základní školy Soběslav, Komenského 20, do 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II pro 

ZŠ a ŠD-VRR prioritní osa 3 OP formou projektu zjednodušeného vykazování na podporu  

osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, 

extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Celkové 

náklady na projekt ve výši 1.693.262 Kč budou plně hrazeny ze strukturálních fondů MŠMT. 
 

Usnesení č. 12/120/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu  pozemku mezi městem Soběslav a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha, na pronájem části pozemku (komunikace) parc. č. 

3997 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví ŘSD, za účelem záboru pro potřeby stavby 

„Rekonstrukce střechy zimního stadionu“ za cenu 72.093,60 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 12/121/2019 

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

PRO-DOMA, SE, Praha, na pronájem části pozemku p. č. 3701/1v k. ú. Soběslav o přibližné 

výměře 2 m
2
, který je ve vlastnictví města, za účelem umístění reklamní cedule. Smlouva 

bude uzavřena na dobu určitou 5 let od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024. 
 

Usnesení č. 12/122/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou mmcité 1,  

a. s., Bílovice, na dodávku nového orientačního systému města za cenu 145.700 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 12/123/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi městem Soběslav a p. Otakarem 

Slezákem, Tábor, kterým se řeší prodloužení výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce 

při rekonstrukci domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.  
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Usnesení č. 12/124/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením servisní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Gordic, 

spol. s r. o., Jihlava, na zajištění technické podpory nového ekonomického systému MěÚ 

Soběslav.   
 

Usnesení č. 12/125/2019 

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

Tábor, a. s., Tábor, na opravu místních komunikací po zimě metodou SILKOT za cenu  

450 Kč/m
2 

+ DPH.  
 

Usnesení č. 12/126/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu povrchu místních komunikací 

v Soběslavi, které se uskutečnilo 12. 4. 2019 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za 

cenu 1.125.532,18 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 12/127/2019 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu chodníků v Soběslavi v roce 

2019, které se uskutečnilo 17. 4. 2019 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firmy Radek Bouška, Chotoviny, za cenu 790,- Kč + 

DPH/m
2
 chodníku a 480,- Kč + DPH za bm silničního obrubníku. 

 

Usnesení č. 12/128/2019 

Rada města projednala návrh ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové a ředitelky MŠ 

Nerudova ul. Bc. Evy Kuklové na uzavření mateřských škol v Soběslavi v červenci a srpnu 

letošního roku. 

 

 


