USNESE NÍ
2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 23. ledna 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 2/011/2018
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky, parkoviště,
památky, vodohospodářské stavby a ostatní) v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích v roce
2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 2/012/2018
Rada města souhlasí s podáním projektu do grantového programu IROP Husitským muzeem
v Táboře na restaurování významných sbírkových kompletů (hlavní oltář), který by byl
následně znovu osazen do kostela sv. Marka v Soběslavi.
Usnesení č. 2/013/2018
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu,
výsledcích a organizačním zajištění prvního kola voleb prezidenta republiky v Soběslavi,
které se uskutečnilo ve dnech 12.–13. 1. 2018.
Druhé kolo voleb prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 26.–27. 1. 2018.
Usnesení č. 2/014/2018
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše s přijetím finančního daru ve výši 30.000 Kč od firmy DK Dvořák, s. r. o., Roudná, na
nákup technického vybavení pro potřeby a do majetku KDMS.
Usnesení č. 2/015/2018
Rada města schvaluje rozhodnutí zadavatele o posouzení kvalifikace účastníků zadávacího
řízení organizovaného Stavební poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na výběr
dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi –
stavební úpravy, 5. etapa“ dle předloženého návrhu a protokolu o posouzení kvalifikace
účastníků zadávacího řízení.
Usnesení č. 2/016/2018
Rada města souhlasí s vydáním pověření města Soběslavi k poskytování sociální služby na
území ORP Soběslav – odborné sociální poradenství – Farní charitě, Týn nad Vltavou,
od 1. 2. 2018.
Usnesení č. 2/017/2018
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 22/361/2017 ze dne 27. 11. 2017 souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav, z. s., kterou
město předává TJ Spartak Soběslav, z. s., do výpůjčky 2 kusy bezpečných branek v celkové
hodnotě 47.795 Kč.
Usnesení č. 2/018/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení výběrového řízení formou licitace
mezi městem Soběslav a firmou SORETA Group, a. s., Praha, pracoviště Tábor, na zajištění
prodeje stavebních pozemků v lokalitě za sídlištěm Svákov v souladu s usnesením
zastupitelstva města ZM 16/127/2017 ze dne 19. 12. 2017. Prodej pozemků se uskuteční
19. února 2018 od 15 hod. v Kulturním domě města Soběslavi.

Usnesení č. 2/019/2018
Rada města souhlasí v návaznosti na usnesení zastupitelstva města ZM 16/135/2017 ze dne
19. 12. 2017 s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě k pozemkům mezi městem
Soběslav a firmou Impregnace Soběslav, s. r. o., Soběslav, z důvodu budoucí stavby nové
místní komunikace v ulici Na Pískách v Soběslavi.
Usnesení č. 2/020/2018
Rada města souhlasí s navýšením kapacity pro obor základní škola Mateřské školy, základní
školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav v souvislosti s podáním
žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení ze současných 5 žáků na 12
žáků s účinností od 1. 9. 2018.
Usnesení č. 2/021/2018
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a paní
Milenou Bínovou, Skalice, na pronájem nebytového prostoru (stomatologická laboratoř ve
2. patře) v domě čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav I (Poliklinika), k 31. 3. 2018.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a Danou
Ludvíkovou, Dráchov, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (stomatologická
laboratoř ve 2. patře) o výměře 94,50 m2 v domě čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav I
(Poliklinika), s platností od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2/022/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení dešťové
kanalizace mezi městem Soběslav a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace,
Praha, v souvislosti s realizací akce „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část,
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. – Soběslav“ a „SO 51-70-03.11 Žst.
Soběslav, dešťová kanalizace, 1. etapa“ na pozemcích p. č. 4022/78 a 4068/43 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví SŽDC Praha.
Usnesení č. 2/023/2018
a) Rada města souhlasí s realizací projektu Základní školy Soběslav, Komenského 20,
„Revitalizace školní zahrady v ZŠ Komenského 20“ v souvislosti s podáním žádosti o
poskytnutí podpory v rámci výzvy č. 16/2017 Národního programu Životního prostředí
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí v celkové výši 122.234 Kč včetně DPH.
Spoluúčast na projektu ve výši 18.335 Kč včetně DPH bude z vlastních zdrojů základní školy.
b) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Základní
školou Soběslav, Komenského 20, na pronájem pozemku p. č. 1297 v k. ú. Soběslav, který
škola užívá, z důvodu realizace projektu „Revitalizace školní zahrady v ZŠ Komenského 20“.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2025.
Usnesení č. 2/024/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Mateřskou
školou DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750, na pronájem pozemků p. č. 1490/24 (ostatní
plocha – zeleň), p. č. 1490/30 (ostatní plocha – zeleň) a p. č. 1490/31 (ostatní plocha – zeleň),
vše v k. ú. Soběslav, které škola užívá, z důvodu realizace projektu „Zahrada sedmi barev“.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2025.
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Usnesení č. 2/025/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Chodníky Soběslav 2018“, který se
uskuteční 5. 2. 2018 v 13 hod., a dále pro výběr dodavatele akce „Centrální ČOV Chlebov –
doplnění o sedimentační nádrž“, který se uskuteční 5. 2. 2018 v 14 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Ludmila Zbytovská – členka RM
Kamil Modl – člen ZM
Jiří Pour – pracovník KT MěÚ Soběslav
Usnesení č. 2/026/2018
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 na
adrese Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky čp. 101, do nájmu Janě Drevňákové a
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na adrese Soběslav, Soběslav III, Wilsonova
čp. 245/4, do nájmu Janě Řehořové.
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