
USNESENÍ  
13. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 25. června 2020 od 13:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 13/185/2020 

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2019 dle 

zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.  

Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2019 ve výši 183.372,74 Kč bude rozdělen 

následujícím způsobem: 9.168,64 Kč do rezervního fondu, 90.558,79 Kč do sociálního fondu 

a zbývající část, tj. 83.645,31 Kč, na úhradu ztráty z minulých let.   

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2020 

v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 13/186/2020 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 24. 6. 2020.  
 

Usnesení č. 13/187/2020 

Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného Základní školou 

Soběslav, Komenského 20, souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ZŠ a firmou Karel Vávře, 

Lomnice nad Lužnicí, na dodávku IT techniky pro realizaci části projektu IROP 

„Rekonstrukce multimediální učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“, za cenu 693.144 Kč 

včetně DPH. 
 

Usnesení č. 13/188/2020 

Rada města souhlasí s pokračováním přípravy akce „Nástavba Senior-domu Soběslav“ dle 

návrhu předloženého pracovnicí kanceláře tajemníka MěÚ Ing. Hanou Petrů.  
 

Usnesení č. 13/189/2020 

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.  
 

Usnesení č. 13/190/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 841/TD/HC/2020/15 mezi 

městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., Praha, k zakázce „Oprava chodníků Soběslav 2020 - 

1. etapa“ v části III. odst. 4), týkající se změny režimu platby DPH. 
 

Usnesení č. 13/191/2020 

Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 

městem Soběslav a firmou DK Dvořák, s. r. o., Roudná, na akci „Obnova kapličky 

v Chlebově“ za cenu 193.050 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 13/192/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Andreou 

Junkovou, Čečelice, na výkon autorského dozoru při realizaci akce „Předprostor škol 

v Soběslavi“.  
 

Usnesení č. 13/193/2020 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na adrese 

Soběslav, Soběslav II, Kadlecova čp. 306, velikosti 1+0, do nájmu Milušce Strejčkové. 
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Usnesení č. 13/194/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 

akce „Soběslav: V Paloucích 6 RD“ na pozemcích p. č. 2103/464, 2103/468 a 2103/469  

v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 13/195/2020 

Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného Základní školou 

Soběslav, Komenského 20, souhlasí s uzavřením smlouvy mezi ZŠ a firmou Spilka a Říha, 

s. r. o., Soběslav, na dodávku stavebních prací v souvislosti s projektem  IROP „Rekonstrukce 

multimediální učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“, za cenu 598.928,41 Kč včetně DPH. 
 

Usnesení č. 13/196/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, ze dne 5. 3. 2020, kterým se prodlužuje 

termín dokončení akce „Oprava komunikace Mrázkova, Soběslav“ do 30. 6. 2020 a navyšuje 

se celková cena díla o dodatečně zadané práce z 313.056,19 Kč na 347.805,11 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 13/197/2020 

Rada města na žádost ředitelky Mateřské školy Soběslav, Nerudova 711,  Bc. Evy Kuklové 

souhlasí s podáním žádosti o dotaci – ŠABLONY III a případným předfinancováním projektu 

z rozpočtu mateřské školy.   
 

 

 

 

 

 

 

 


