USNESE NÍ
2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. ledna 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 2/009/2017
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2016
předloženou vrchním strážníkem p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 2/010/2017
Rada města na základě výběrového řízení organizovaného jednatelem Správy města
Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou souhlasí se zakoupením traktorového nosiče
kontejnerů za cenu 524.100 Kč + DPH od firmy Charvát CTS, a. s., Okřínek, a 4 ks
kontejnerů na zelený odpad za cenu 170.400 Kč + DPH od firmy R.A.M. steel, s. r. o.,
Ústrašice. Zařízení budou zakoupena z finančních prostředků SMS, s. r. o.
Usnesení č. 2/011/2017
Rada města souhlasí s podáním žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje – Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – 1. výzva pro rok
2017, na projekt „Pořízení nového přívěsu pro jednotku SDH města Soběslavi“ s celkovými
náklady ve výši 60.439 Kč včetně DPH. Spoluúčast města činí 18.132 Kč.
Usnesení č. 2/012/2017
a) Rada města souhlasí s realizací projektu Základní školy Soběslav, Komenského 20 –
„Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20“
v souvislosti s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu,
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení, Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol, s celkovým předpokládaným rozpočtem
projektu 4.349.240,97 Kč včetně DPH.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování projektu ve výši
4.349.240,97 Kč z rozpočtu města Soběslavi a dofinancování dotace ve výši max.
434.924,10 Kč z rozpočtu města.
c) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Základní
školou Soběslav, Komenského 20, na pronájem budovy základní školy čp. 20 v ulici
Komenského 20/22 včetně pozemku p. č. 22/1 a čp. 99 v ulici Školní náměstí 99/2 včetně
pozemku p. č. 22/2, vše v k. ú. Soběslav, které škola užívá, z důvodu realizace projektu
„Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20“. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2024.
Usnesení č. 2/013/2017
Rada města na základě výběrového řízení organizovaného ředitelkou Mateřské školy
Soběslav, Nerudova 278, Bc. Evou Kuklovou souhlasí s použitím finančních prostředků
z investičního fondu školy na nákup myčky nádobí Winterhalter UC-M 400V od firmy
IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, pro školní jídelnu mateřské školy za cenu 126.082 Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 2/014/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací
akce „Sob., ke Chlebovu: Rek. k. NN, SO-52-74-01“ na pozemcích p. č. 3700, 3701/1,
3704/2, 3720/3, 3721/6 a 3844 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 2/015/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL
Soběslav, Nám. Republiky 57“ na pozemku p. č. 3905/8 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 2/016/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1506/32
o výměře 71 m2 v k. ú. Soběslav do podílového spoluvlastnictví manželům Věře a
Františku Kopencovým, Veselí nad Lužnicí, Blance a Václavu Šťastným, Soběslav,
Jaroslavu Flíčkovi, Soběslav, a Josefu Tesařovi, Soběslav, za cenu 120 Kč/m2 z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemku u domu čp. 357/III v ulici U Jatek v Soběslavi.
Usnesení č. 2/017/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
městem Soběslav a spolkem Rodičovské centrum Sobík, kterým se upravuje výměra
pronajatého nebytového prostoru v objektu čp. 110 na náměstí Republiky, Soběslav I,
na 68,5 m2, a dále s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
městem Soběslav a panem Milanem Pivoňkou, kterým se upravuje výměra pronajatého
nebytového prostoru v objektu čp. 110 na náměstí Republiky, Soběslav I, na 24 m2.
Usnesení č. 2/018/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o započtení pohledávek a úhradě dluhu mezi
městem Soběslav a firmou Tareka, s. r. o., Tábor.
Usnesení č. 2/019/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Klapka na odlehčení kanalizace
u Hvížďalky v Soběslavi“, který se uskuteční 3. 2. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Mgr. Petr Lintner – člen RM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ
Usnesení č. 2/020/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Chodníky Soběslav 2017“, který se
uskuteční 6. 2. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Jan Pehe – člen RM
Růžena Domová – členka ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Usnesení č. 2/021/2017
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750,
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci
projektu s názvem „Zahrada našich snů – zahrada jako příležitost“ od fyzické osoby ve výši
5.000 Kč.
Usnesení č. 2/022/2017
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské
policie Soběslav v roce 2017 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
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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. 2/023/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2016 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se řeší doplnění ZTI a
stavebních prací a změna elektroinstalace na akci „Stavební úpravy a přístavba zázemí
víceúčelové sportovní haly Soběslav“. Cena díla se navyšuje z 5.690.841 Kč na 5.893.964 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 2/024/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP N+V,
s. r. o., Soběslav, na realizaci nového měření a regulace v zázemí nové sportovní haly ve
sportovním areálu města Soběslavi za cenu 69.645 Kč + DPH.
Usnesení č. 2/025/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města
č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2016 o nočním klidu.
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