
USNESENÍ  
14. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. července 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 14/182/2022 

Rada města projednala za přítomnosti pracovníků Ředitelství silnic a dálnic ČR variantní 

řešení umístění „Odpočívky Soběslav“ u dálnice D3.  
 

Usnesení č. 14/183/2022 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 28. června 2022.  
 

Usnesení č. 14/184/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Sanace kanalizace v ulici  

Na Ohradě v Soběslavi“, které se uskutečnilo 18. 7. 2022 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma RTi Czech, s. r. o., Soběslav, za cenu  

1.271.100 Kč + DPH.    
 

Usnesení č. 14/185/2022 

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

firmou OSAM TRADE, s. r. o., České Budějovice, kterým se prodlužuje termín dokončení 

slavnostního osvětlení městské věže do 31. 8. 2022.  
 

Usnesení č. 14/186/2022 

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

Soběslav, na dodávku a montáž sádrokartonů v Senior-domu Soběslav za cenu 246.167 Kč + 

DPH.  

 

Usnesení č. 14/187/2022 

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

Šavrda – elektroinstalace, Třebiště, na elektromontážní práce v Senior-domu Soběslav za cenu 

399.761,88 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 14/188/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, 

České Budějovice, o poskytnutí dotace ve výši maximálně 35.000 Kč z dotačního programu 

Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje na realizaci 

projektu s názvem „Zásahové oděvy pro SDH Soběslav“.  

 

Usnesení č. 14/189/2022 

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

a. s., České Budějovice, na zakoupení Firewall nové generace Fortinet FortiGate za cenu 

179.113 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 14/190/2022 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou 

Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., Brandýs nad Labem, na zpracování Lesních hospodářských 

osnov Soběslav v zařizovacím obvodu Tábor pro období 2022-2031, který řeší úpravu ceny 

díla v souvislosti s navýšením výměry zařizovaných lesních pozemků. 
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Usnesení č. 14/191/2022 

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

manželi Janou a Milošem Vojtovými, Soběslav, na pronájem části pozemku p. č. 1878/1  

o výměře cca 40 m
2 

v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, pro umístění stavebního 

materiálu na dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2026. 
 

Usnesení č. 14/192/2022 

Rada města v návaznosti na usnesení č. ZM 20/159/2022 souhlasí s uzavřením darovací 

smlouvy mezi městem Soběslav a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 

Jihočeského kraje na poskytnutí daru – START brašny pro třídění raněných, dataprojektoru 

s příslušenstvím a nafukovacího člunu za cenu 82.676 Kč včetně DPH. 
 

Usnesení č. 14/193/2022 

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

Pantoflíčkem – Projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Přístavba zázemí sportovního zařízení města Soběslav“ za cenu 

299.500 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 14/194/2022 

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

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na akci „Stavební úpravy ulice Petra Voka 

v Soběslavi“, kterým se snižuje konečná cena díla o 15.942 Kč na částku 3.185.820 Kč + 

DPH a posunuje termín dokončení díla do 31. 8. 2022.  
 

Usnesení č. 14/195/2022 

Rada města schvaluje změnu rozpočtu Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2022 dle 

návrhu předloženého jednatelem SMS, s. r . o., p. Vladimírem Faladou.  


