USNESENÍ
4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 19. února 2013 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
U s n e s e n í č. 4/029/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení měsíčníku Hláska a informačního
střediska za rok 2012 předloženou pracovnicí odboru organizačního a správy majetku
MěÚ paní Jiřinou Kocourkovou.
U s n e s e n í č. 4/030/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy Komenského za rok
2012 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem Koldanem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 22.595,65 Kč bude převeden do rezervního
fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2013
v předloženém znění.
U s n e s e n í č. 4/031/2013
Rada města bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jaroslava
Koldana o výsledcích posudku prováděného Zdravotním ústavem, pracoviště České
Budějovice, na výskyt plísní v přízemních prostorách budovy školy. Posudek vyloučil
výskyt plísní v učebnách školy a výsledky vyšetření stěrů jsou negativní.
U s n e s e n í č. 4/032/2013
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy E. Beneše za rok
2012 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 755,- Kč bude převeden do rezervního fondu
školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2013
v předloženém znění.
U s n e s e n í č. 4/033/2013
Rada města se seznámila se zpracovanou studií zástavby lokality „U Letiště“
v Soběslavi zpracovanou architektonickým studiem ASKA – ing. arch. Jan Stach,
Tábor, včetně projednání studie, které se konalo 21. 1. 2013 na MěÚ Soběslav.
U s n e s e n í č. 4/034/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a
architektonickým studiem ASKA – ing. arch. Jan Stach, Tábor, na zpracování úpravy
studie 2. etapy zástavby u sídliště Svákov (u bývalé centrální kotelny) v Soběslavi pro
budoucí výstavbu ZTV a rodinných domů za cenu 39.000,- Kč + DPH.
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U s n e s e n í č. 4/035/2013
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu
města na rok 2013 zájmovým a společenským organizacím následujícím způsobem:
Český svaz chovatelů Soběslav
Český svaz včelařů Soběslav
Ochrana fauny Votice
Základní kynolog. organizace Soběslav
Český rybářský svaz MO Soběslav
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav
Soběslavská chasa mladá + Ráček
Obec Baráčníků Soběslav
Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Pěvecký sbor Novita Soběslav
Soběslavský žesťový kvartet Soběslav
Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice
Soběslavské mažoretky
Hodně podně Soběslav (kapela)
Karromato Soběslav
Farní sbor Českobratrské církve evang.
Rodičovské centrum Sobík
Virtuální muzeum hodin Soběslav
Centrum klenby Soběslav
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
Svaz diabetiků Tábor
TJ Lokomotiva Veselí n/L. – taneč.
skupina Žába
TJ Sokol Soběslav
TJ Spartak – oddíl ledního hokeje
TJ Spartak - oddíl kopané Soběslav
TJ Spartak – „Sport pro všechny“
Dům dětí a mládeže
SK Domeček při DDM Soběslav
Švec-cykloteam Soběslav

5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
22.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
6.000 Kč
12.000 Kč
6.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
8.000 Kč
5.000 Kč
22.000 Kč
8.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
7.000 Kč
14.000 Kč

činnost
Jihočeská výstava
vzdělávací akce
činnost
činnost
dětské rybářské závody
činnost
činnost
akce
činnost
oslavy 140. výročí založení
činnost
oslavy 140. výročí založení
činnost
činnost
činnost, vystoupení
činnost
činnost, vystoupení
činnost
činnost
loutkový festival Toulavé loutky
živý Betlém
činnost
činnost
Kreativ 2x
činnost
činnost, akce

5.000 Kč činnost
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
2.000 Kč

činnost
činnost
Rolničkování
činnost
činnost

5.000 Kč činnost
15.000 Kč
20.000 Kč
7.000 Kč
3.000 Kč
12.000 Kč
6.000 Kč
10.000 Kč
8.000 Kč
10.000 Kč
45.000 Kč
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činnost
hokejové turnaje dětí a mládeže
fotbalový turnaj
činnost
akce
školní turnaj ve florbalu
florbal žen – činnost, turnaje
florbal mužů – činnost, turnaje
činnost
Soběslavské okruhy, cyklomaratón

Vodní záchranná služba Soběslav
Aeroklub Soběslav
BUDO klub Soběslav
Veterán Car Club Soběslav
Jihočeská hospodářská komora
Baby Box Tábor
Oddíl krasobruslení Soběslav
Město Tábor
školy Soběslav
Setkání s hudbou, o. s.

40.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
4.000 Kč
5.000 Kč
17.000 Kč

činnost
dětský den, pálení čarodějnic
činnost
akce veteránů - Selské baroko
činnost
činnost
vystoupení – vánoční, Lužnické
Talent roku
lehkoatletické závody škol
komorní festival

U s n e s e n í č. 4/036/2013
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele „Opravy topného
systému – sídliště náměstí Soběslav“, které se uskutečnilo 30. 1. 2013 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP N+V, s. r. o., Soběslav, za
cenu 2.836.626,- Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 4/037/2013
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele parkoviště v ulici
Horní příkopy (u hradu) v Soběslavi, které se uskutečnilo 15. 2. 2013 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav,
za cenu 215.219,- Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 4/038/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi městem
Soběslav a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha,
územním pracovištěm České Budějovice, na výpůjčku pozemku parc. č. 4012 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
U s n e s e n í č. 4/039/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku parc. č.
4068/22 o výměře 39 m2 v k. ú. Soběslav ČR – Správě železniční dopravní cesty, s.
o., Praha, z důvodu budoucí realizace IV. železničního koridoru v úseku Soběslav –
Veselí nad Lužnicí.
U s n e s e n í č. 4/040/2013
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12.
2001 uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se
aktualizuje seznam spravovaných nebytových prostor a bytů ve vlastnictví města a
kterým se dále upravuje výše nájemného za správu bytového fondu.
U s n e s e n í č. 4/041/2013
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 29. 2. 2012 uzavřené mezi městem Soběslav a Sdruženou ambulancí, s.
r. o., kterým se snižuje výměra pronajatých nebytových prostor v budově čp. 159
v ulici Petra Voka (Poliklinika) v souvislosti s úbytkem prostor rentgenového
pracoviště s účinností od 1. 4. 2013.
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U s n e s e n í č. 4/042/2013
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na umístění kabelů NN a skříní NN v souvislosti s realizací akce
„Soběslav, Čejnov (za letištěm) – připojení chatové oblasti“ na pozemcích v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
U s n e s e n í č. 4/043/2013
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků v k.
ú. Soběslav a v k. ú. Chlebov od Pozemkového fondu ČR z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města.
U s n e s e n í č. 4/044/2013
Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor (kanceláře) v budově
Městského úřadu v Soběslavi čp. 59/I na náměstí Republiky v Soběslavi JUDr. Ing.
Miroslavu Noskovi, Tábor, na poskytování právních služeb občanům města
s účinností od 1. 3. 2013.
U s n e s e n í č. 4/045/2013
Rada města souhlasí s umístěním nadzemního telekomunikačního vedení firmy cznet
Praha nad veřejným prostranstvím (pozemky parc. č. 1490/18, 1490/1 a 3959/1 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města) na sídlišti Míru v Soběslavi mezi domy čp.
510 a 502 z důvodu poskytování internetového připojení pro vlastníky bytů
v uvedených domech.
U s n e s e n í č. 4/046/2013
Rada města stanovuje termín 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 27. března 2013 v 18.00 hodin v malém sále Kulturního domu
města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Závěrečný účet města za rok 2012
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2013
3. Majetkové převody
4. Různé
U s n e s e n í č. 4/047/2013
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského
bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Jiřímu
Peterkovi, Soběslav (náhradník – Hana Koutná, Soběslav) a dále městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 245 ve Wilsonově ulici v Soběslavi do nájmu Janě Šindelářové,
Černovice, (náhradník Chytilová Ludmila, Soběslav).
U s n e s e n í č. 4/048/2013
Rada města souhlasí na základě žádosti jednatele SMS, s. r. o., p. Vladimíra Falady
s odprodejem smykového nakladače GM650 z majetku společnosti protihodnotou za
nákup víceúčelového traktoru s čelním nakladačem Europad TB504 včetně
příslušenství od firmy ZEMI, Jindřichův Hradec, za cenu 532 tis. Kč bez DPH. Nákup
traktoru bude hrazen z prostředků SMS, s. r. o.
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U s n e s e n í č. 4/049/2013
Rada města souhlasí na základě platné smlouvy o smlouvě budoucí s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemena mezi městem Soběslav jako povinným,
Jihočeským vodárenským svazem jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Praha jako investorem na uložení přeložky vodovodu DN800 a DN500 na pozemcích
parc. č. 3424/2, 3425/2, 3512/2, 3618/8 a 4052/206 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města, v souvislosti s realizací stavby dálnice D3.
U s n e s e n í č. 4/050/2013
Rada města souhlasí s pořádáním kulturní akce (celonárodní sborový happening) před
budovou MěÚ čp. 59/I na náměstí Republiky v Soběslavi organizované pěveckým
sborem Anonym Voice, Soběslav, dne 8. 3. 2013 od 18.00 do 20.00 hodin.
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