
USNESENÍ  
18. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 11. října 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 18/246/2022 

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu, 

organizačním zajištění a výsledcích voleb do Zastupitelstva města Soběslavi, Senátu 

Parlamentu ČR a místního referenda, které se uskutečnily 23. a 24. 9. 2022 (II. kolo do Senátu  

30. 9. a 1. 10. 2022).  
 

Usnesení č. 18/247/2022 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Parkoviště Na Ohradách II, 

Soběslav“, které se uskutečnilo 3. 10. 2022 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu 5.131.363,89 Kč  

+ DPH.  
 

Usnesení č. 18/248/2022 

Rada města na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

jmenuje p. Martina Kučeru vedoucím odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Soběslav 

s platností od 17. 10. 2022.  
 

Usnesení č. 18/249/2022 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o ustavujícím 

zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční v úterý 18. 10. 2022 od 18:00 

hodin ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi.  
 

Usnesení č. 18/250/2022 

Rada města souhlasí s postupem administrace dotačního programu Jihočeského kraje „My 

v tom Jihočechy nenecháme II“ dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem 

Bryllem. 

 

Usnesení č. 18/251/2022 

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

o poskytnutí dotace z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu narozených dětí  

z Jihočeského kraje v maximální výši 360.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Vítání 

občánků Soběslavi“. Finanční spoluúčast města v max. výši 360.000 Kč bude hrazena 

z rozpočtů města v letech 2022–2025. 
 

Usnesení č. 18/252/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 10. 5. 2022 mezi 

městem Soběslav a firmou LINET, s. r. o., Želevčice, kterým se upravuje předmět dodávky a 

navyšuje původní kupní cena o 11.248 Kč z 1.601.820 Kč + DPH na částku 1.613.068 Kč + 

DPH u akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi – vybavení a nábytek“.  

 

Usnesení č. 18/253/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 10. 2017 

mezi městem Soběslav a p. Martinem Tomanem, Soběslav, kterým se prodlužuje doba 

výpůjčky rehabilitačního přístroje Rotren Solo X o 5 let, tj. od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2027. 
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Usnesení č. 18/254/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi 

městem Soběslav a společností AirView, s. r. o., České Budějovice, na pronájem nebytových 

prostor ve výpravní budově čp. 264 v Riegrově ulici, Soběslav II, které jsou ve vlastnictví 

města, o celkové výměře 81,43 m
2
 na dobu určitou 5 let, tj. od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2027. 

 

Usnesení č. 18/255/2022 

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

mezi městem Soběslav a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Soběslav:  

Na Cihelně, příp. kNN Hlaveš“ na pozemcích p. č. 2417 a p. č. 3945 v k. ú. Soběslav, které 

jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 18/256/2022 

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

a. s., České Budějovice, na opravu 8 ks vodovodních přípojek v ulici K Libouši v Soběslavi 

za cenu 223.827,36 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 18/257/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Vialit Soběslav, s. r. o., Soběslav, kterým se prodlužuje termín oprav místních 

komunikací v roce 2022 do 30. listopadu 2022.   
 

Usnesení č. 18/258/2022 

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

stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na zhotovení opěrné zdi a obrubníků 

v Chlebově za cenu 118.858 Kč + DPH.  
 


