USNESE NÍ
2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 26. ledna 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 2/013/2016
Rada města se seznámila s připravovaným programem a předběžným rozpočtem
Soběslavských slavností 2016 zpracovanými ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem, které se
uskuteční v sobotu 17. 9. 2016.
Usnesení č. 2/014/2016
Rada města projednala návrh protipovodňových opatření na Mokerském a Svákovském
potoce zpracovaný firmou Sweco Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod České Budějovice.
Rada města ukládá vedoucímu kanceláře tajemníka Ing. Bohumíru Ctiborovi projednat návrh
uvedených protipovodňových opatření s vlastníkem toku – Povodím Vltavy, s. p., České
Budějovice, s orgány státní správy a vlastníky dotčených pozemků.
Usnesení č. 2/015/2016
Rada města souhlasí s rekonstrukcí jižní strany náměstí Republiky v roce 2016 dle návrhu
zpracovaného Ateliérem Kročák – Ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice. Připomínky
vzešlé z jednání RM budou zapracovány do finální projektové dokumentace.
Usnesení č. 2/016/2016
Rada města mění termín 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi z 6. 4. 2016 na 13. 4.
2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.
Usnesení č. 2/017/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1411/1
o výměře cca 75 m2 v k. ú. Soběslav manželům Radkovi a Václavě Bryllovým, Soběslav,
za cenu 200 Kč/m2.
Usnesení č. 2/018/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k mandátní smlouvě na správu majetku ve
vlastnictví města ze dne 5. 12. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje úplata za prováděné služby v kapitole čistění města,
údržby místních komunikací a veřejných prostranství o 300 tis. Kč, s účinností od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 2/019/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi městem Soběslav jako budoucím oprávněným, Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace, jako budoucím investorem stavby, panem Bohumírem Ctiborem,
Soběslav, a společností M belt, s. r. o., Praha, jako budoucími povinnými, na umístění
inženýrských sítí do pozemků p. č. 3726/1 a 1027/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
povinných.
Usnesení č. 2/020/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a investorem
kanalizace společností K&K POKER, s. r. o., Bechyně, na bezúplatný převod kanalizace DN
250 mm v délce 58,50 m na pozemcích p. č. 1170/1 a 3810/1 v k. ú. Soběslav do majetku
města.

Usnesení č. 2/021/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001 uzavřené
mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., z důvodu aktualizace přílohy č. 1
smlouvy o nájmu – Seznam hmotného investičního majetku (tj. stavební a strojní části
kotelen), s účinností od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 2/022/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 k mandátní smlouvě na správu nebytových
prostor ve vlastnictví města ze dne 21. 12. 2004 mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., z důvodu aktualizace přílohy č. 2 – Nebytové prostory spravované Správou
města Soběslav, s účinností od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 2/023/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské
policie Soběslav v roce 2016 mezi městem Soběslav a firmou R&P, a. s., Veselí nad Lužnicí,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis.
Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Goliat
František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou Pharmed CZ, s. r. o.,
Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě
10 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč.
Usnesení č. 2/024/2016
Rada města souhlasí na návrh Ing. Ziny Petráskové, ředitelky Senior-domu Soběslav,
s vyřazením aktivní antidekubitní matrace, pořizovací cena 47.833,50 Kč, rok pořízení 2004,
z majetku Senior-domu Soběslav.
Usnesení č. 2/025/2016
Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věře Hanzalové řešit
majetkoprávní vztahy k pozemkům pro propojení cesty mezi Soběslaví a Klenovicemi pod
Svákovem a přístup k jezu na řece Lužnici.
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