
USNESENÍ  
18. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 5. října 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 18/200/2021 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 22. září 2021.   
 

Usnesení č. 18/201/2021 

a) Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků Mateřské školy Soběslav,  

Nerudova 711, ve výši 250.000 Kč z rezervního fondu organizace do fondu investic.   

b) Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Mateřské školy 

Soběslav, Nerudova 711, Bc. Evou Kuklovou souhlasí s pořízením gastro technologie 

přípravné kuchyňky školy od firmy IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu 610.888 Kč včetně 

DPH. 
 

Usnesení č. 18/202/2021 

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

Juřinou, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace akce „Parkoviště Na Ohradách, 

Soběslav“ za cenu 72.000 Kč.  
 

Usnesení č. 18/203/2021 

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

Lachout, Praha, na opravu kanalizace v ulici Okružní v Soběslavi – zemní a pomocné práce za 

cenu 390.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 18/204/2021 

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

spol. s r. o., Pardubice, na dodávku a implementaci programového vybavení City Ware – PDF 

Server, CW Identity Management a Cwnlszr „kukátko“ za celkovou cenu 122.000 Kč + DPH 

a dále s uzavřením smlouvy o poskytování služeb technické podpory CityWare na výše 

uvedené softwarové vybavení za roční cenu ve výši 24.500 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 18/205/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku PK 1195 v k. ú. Dráchov 

mezi městem Soběslav a společností Jihočeské katolické lesy, s. r. o., Kamenný Újezd,  

o přibližné výměře 1 862 m
2
 za účelem dokončení rekonstrukce lesní cesty na dobu 10 let. 

 

Usnesení č. 18/206/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a Petrem Svobodou, Soběslav, Ivou Mojžíšovou, Soběslav, Markétou 

Bílkovou, Včelná, Lenkou Kleinovou, Vesce, Vladimírem Chalupským, Soběslav, Eliškou 

Plockovou, Soběslav, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha, v souvislosti s realizací akce 

„Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2963/1 a 3987/1, k. ú. Soběslav“, která 

řeší darování vodovodu v délce 50,80 m a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 

sítě, na pozemcích ve vlastnictví výše uvedených osob. 
 

Usnesení č. 18/207/2021 

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

společností ENVI-PUR, s. r. o., Praha, na pronájem části pozemku p. č. 2168/6 o výměře cca 
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90 m
2
 v k. ú. Soběslav (v areálu ČOV Soběslav), který je ve vlastnictví města, za účelem 

umístění poloprovozní testovací jednotky na úpravu pitné vody. 
 

Usnesení č. 18/208/2021 

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

firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení akce 

„Oprava chodníků Soběslav 2021 – 1. etapa“ do 15. 12. 2021.  
 

Usnesení č. 18/209/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací 

v Nedvědicích“, které se uskutečnilo 4. 10. 2021 na MěÚ v Soběslavi. 

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

782.485,50 Kč + DPH. 
 

 

 

 


