
USNESENÍ 
17. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 2. října 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 17/263/2018 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 19. 9. 2018.  
 
Usnesení č. 17/264/2018 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava místní 
komunikace „K Čerazi“ Soběslav“, které se uskutečnilo 1. 10. 2018 na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o., za cenu 401.565 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 17/265/2018 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy kanalizace v ulici 
„Na Ohradě“ v Soběslavi, které se uskutečnilo 1. 10. 2018 na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma RTi Czech, s. r. o., Soběslav, za cenu 608.700 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 17/266/2018 
Rada města na žádost ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 
s převodem finančních prostředků ve výši 600.000 Kč z provozních prostředků (určených na 
investice) do investičního fondu organizace v souvislosti s pořízením investičního majetku 
(profesionální žehlící systém, přístroj pro magnetoterapii, vakový zvedák a vybavení 
kuchyně).  
 
Usnesení č. 17/267/2018 
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou, 
vedoucí SZO  MěÚ  Soběslav, Diakonii ČCE – středisko Rolnička, Soběslav. Toto vyjádření 
se vydává z důvodu podání žádosti o zařazení poskytovatele sociálních služeb do základní sítě 
sociálních služeb Jihočeského kraje.  
 
Usnesení č. 17/268/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak 
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 ve výši  
250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí družstva mužů fotbalového oddílu v divizní 
soutěži. 
 
Usnesení č. 17/269/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi 
městem Soběslav a firmou Čevak, a. s., České Budějovice, na dodávku pitné vody a odvedení 
odpadních vod z objektu čp. 13 v k. ú. Chlebov (prodejna a společenská místnost) a dále na 
dodávku vody na pozemek parc. č. 3905/8 v k. ú. Soběslav (zavlažování zelených ploch a 
kašna na náměstí Republiky v Soběslavi).   
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Usnesení č. 17/270/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Elektroprof, 
a. s., Praha, na dodávku a montáž nového veřejného osvětlení v ulici Okružní a Dr. Studničky 
v Soběslavi za cenu 149.291 Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 17/271/2018 
Rada města schvaluje aktualizaci investičních priorit Strategického rámce MAP ve školách 
zřizovaných městem Soběslav v projektu „MAP v ORP Soběslav“, realizovaném MAS 
Lužnice, z. s., Sudoměřice u Bechyně (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334). 
 
Usnesení č. 17/272/2018 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 4/2018 v předloženém znění.  


