USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 13. března 2012 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
U s n e s e n í č. 6/062/2012
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika
Soběslav za rok 2011 předloženou paní Janou Hákovou, která je pověřená řízením organizace.
Hospodaření Polikliniky Soběslav za rok 2011 skončilo vyrovnaným výsledkem.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2012 v předloženém znění.
U s n e s e n í č. 6/063/2012
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Kulturního domu města Soběslavi za rok
2011 předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 1.388,84 Kč bude převeden do rezervního fondu
organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok
2012 v předloženém znění.
U s n e s e n í č. 6/064/2012
Rada města souhlasí s návrhem programu akce „Soběslavská slavnost zvonů“ předloženým
ředitelem Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petrem Valešem, která se uskuteční
v sobotu 22. 9. 2012 na náměstí Republiky, u kulturního domu a u hradu v Soběslavi.
U s n e s e n í č. 6/065/2012
Rada města v návaznosti na schválený rozpočet města na rok 2012 souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy mezi Kulturním domem města Soběslavi a AV MEDIA, a. s., Praha, na
dodávku 3D technologie včetně příslušenství do kina ve Společenském centru Soběslavska za
cenu 725.560,- Kč vč. DPH.
U s n e s e n í č. 6/066/2012
Rada města projednala závěrečný účet města Soběslavi za rok 2011 předložený vedoucí
finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.
U s n e s e n í č. 6/067/2012
Rada města projednala změnu č. 1 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2012
zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.
U s n e s e n í č. 6/068/2012
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na
rok 2012 zájmovým a společenským organizacím následujícím způsobem:
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč

Český svaz chovatelů Soběslav
Český svaz včelařů Soběslav
Ochrana fauny Votice
Základní kynolog. organizace Soběslav
Český rybářský svaz MO Soběslav
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činnost
výstava
vzdělávací akce
činnost
činnost
rybářské závody

Soběslavská chasa mladá
Soběsl. chasa mladá – tan. skupina Ráček
Obec Baráčníků Soběslav
Baráčníci – VI.župa B. Jablonského
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Pěvecký sbor Novita Soběslav
Soběslavský žesťový kvartet

15.000 Kč
5.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
12.000 Kč
8.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
1.000 Kč
7.000 Kč
12.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
7.000 Kč
2.000 Kč
6.000 Kč
12.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
45.000 Kč
40.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
6.000 Kč
17.000 Kč

Dudácký taneční soubor Jitra
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice
Dětský folk. soubor Soběslaváček
Hodně podně Soběslav (kapela)
Karromato Soběslav
Farní sbor Českobratr.církve evangelické
Taneční skupina Žába Veselí n/L.
Rodičovské centrum Sobík
Svaz tělesně postižených Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav
Porad. centrum pro sluch.postižené Tábor
Český červený kříž OS Tábor
Auritus Tábor
Rolnička Soběslav
Fokus Tábor
TJ Sokol Soběslav
TJ Spartak – oddíl ledního hokeje
TJ Spartak - FK Rašelina Soběslav
TJ Spartak – „Sport pro všechny“
TJ Spartak – oddíl florbalu
DDM – mimoškolní zájmová činnost
DDM – oddíl florbalu žen
Švec-cykloteam Soběslav
Vodní záchranná služba Soběslav
Aeroklub Soběslav
BUDO klub Soběslav
Svaz diabetiků Tábor
TJ Spartak – oddíl házené
školy Soběslav
Město Tábor
Veteran car club Soběslav
Setkání s hudbou, o. s.

stavění máje, festivaly, staroč. bál
činnost
činnost
činnost
činnost
činnost
činnost
činnost
propagace Blat a města /Polsko/
činnost
činnost
činnost
mezinárodní loutkový festival
živý Betlém
činnost
činnost
lampiónový průvod
činnost
činnost
akce – Zkusme to spolu
činnost
činnost
činnost
Rolničkování
činnost
činnost
hokejové turnaje
fotbalový turnaj
činnost
školní turnaj, turnaj mužů
den dětí, zvonk.průvod, karneval
turnaje
činnost
Memoriál J.Huška, maratóny
činnost
dětský den, pálení čarodějnic
činnost
činnost
90. výročí založení házené v Sob.
lehkoatletické závody
Talent roku
akce veteránů – 8. září
komorní festival

U s n e s e n í č. 6/069/2012
a) Rada města projednala připomínky občanů města ke studii dopravního řešení rekonstrukce
náměstí Republiky v Soběslavi včetně Palackého ulice.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ ing. Daně
Hořické odpovědět na došlé připomínky občanů a dále pověřuje starostu města ing. Jindřicha
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Bláhu zajistit zapracování přijatých připomínek do finální verze nového dopravního řešení
rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi a Palackého ulice.
U s n e s e n í č. 6/070/2012
a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi,
městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené k 31. 12.
2011, dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2011 dle návrhu předloženého
inventarizační komisí.
U s n e s e n í č. 6/071/2012
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 10. 2001
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou JOŠ, spol. s r. o., Zářičí, na pronájem objektu
rychlého občerstvení – bufetu na zimním stadionu v Soběslavi dohodou k 31. 5. 2012.
U s n e s e n í č. 6/072/2012
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru z majetku města – 2 ks
fotbalových „bezpečných“ branek v celkové hodnotě 49.290,- Kč vč. DPH a 2 ks fotbalových
„bezpečných“ branek Junior v celkové hodnotě 45.600,- Kč vč. DPH Tělovýchovné jednotě
Spartak Soběslav na zajištění bezpečných podmínek pro výchovu a sportovní přípravu dětí a
mládeže ve sportovním areálu v Soběslavi.
U s n e s e n í č. 6/073/2012
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru – pozemku parc. č. 3908/1
v k. ú. Soběslav o výměře 255 m2 od České republiky – Husitského muzea v Táboře
v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku pod veřejným prostranstvím v ulici
Protifašistických bojovníků v Soběslavi.
U s n e s e n í č. 6/074/2012
Rada města rozšiřuje program 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční
ve středu 4. 4. 2012 od 18.00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o
následující body:
 Slib nového člena ZM
 Poskytnutí daru TJ Spartak Soběslav – 4 ks „bezpečné“ fotbalové branky
U s n e s e n í č. 6/075/2012
Rada města schvaluje výsledek veřejné zakázky na dodavatele akce „Komunikace a
inženýrské sítě pro RD U Kotelny – Soběslav, 1. B etapa“, které se uskutečnilo 12. 3. 2012 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, za cenu
4.093.067,- Kč vč. DPH. Na druhém místě se umístila firma Swietelsky stavební, s. r. o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Tábor, za cenu 4.526.409,- Kč vč. DPH.
U s n e s e n í č. 6/076/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele ČOV Nedvědice – úprava
stabilizačních nádrží, které se uskutečnilo 13. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu 482.609,- Kč vč.
DPH.
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U s n e s e n í č. 6/077/2012
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu a nový povrch v Zátkově ulici
v Soběslavi, které se uskutečnilo 13. 3. 2012 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav, za cenu
925.549,50 Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 6/078/2012
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a.
s., Provozní jednotka Soběslav, na zhotovení komunikace k pozemku parc. č. 2207/12 –
Soběslav „Hvížďalka“ za cenu 258.009,52 Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 6/079/2012
Rada města schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu Základní školy
Soběslav, Komenského ul., ve výši 48.974,- Kč na pořízení nových školních pylonových
tabulí vč. montáže.
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