USNESE NÍ
3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 9. února 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 3/026/2016
Rada města se za přítomnosti Ing. arch. Jaromíra Kročáka – Ateliér Kročák, České
Budějovice, seznámila s finálním návrhem projektové dokumentace stavebních úprav včetně
interiérů domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 3/027/2016
a) Rada města souhlasí s rekonstrukcí jižní strany náměstí Republiky v Soběslavi dle návrhu
zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem – Ateliér Kročák, České Budějovice, a ukládá
vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje Ing. Daně Hořické tento návrh zveřejnit.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. arch.
Jaromírem Kročákem – Ateliér Kročák, České Budějovice, na zhotovení realizační projektové
dokumentace „Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu 120.000 Kč +
DPH.
Usnesení č. 3/028/2016
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2015
předloženou vrchním strážníkem Městské policie Soběslav p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 3/029/2016
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska města za rok 2015
předloženou pracovnicí MěÚ paní Irenou Klečatskou a dále hodnocení měsíčníku
Soběslavská hláska za rok 2015 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Marií Lustovou.
Usnesení č. 3/030/2016
Rada města souhlasí s konáním závodu v canicrossu (běh člověka se psem) dne 9. 4. 2016 na
Svákově na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města, pořádaným p. Lukášem Doležalem,
Soběslav.
Usnesení č. 3/031/2016
Rada města projednala žádost plk. Ing. Petra Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru
JčK, ÚO Tábor, o poskytnutí příspěvku na činnost profesionálních hasičů v roce 2016.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši
125.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, ÚO Tábor, na zakoupení
defibrilátoru a na částečnou úhradu pořízení hydraulické zvedací ruky na nákladní vozidlo
(speciální požární automobil) – nosič kontejnerů pro potřeby zásahů při povodňových
stavech.
Usnesení č. 3/032/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Plyn. příp. Soběslav, nám.
Republiky 143“ na pozemku p. č. 3907/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 3/033/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění mezi městem Soběslav a obcemi Dírná, Klenovice,
Sedlečko u Soběslavě a Dráchov na zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací Městským úřadem v Soběslavi. Město Soběslav je schopno svými
orgány řádně zabezpečit výkon výše uvedené agendy.
Usnesení č. 3/034/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi
městem Soběslav a manželi Lucií Pokornou, Soběslav, a Romanem Pokorným, Chabrovice,
na uložení části nového vodovodního řadu DN 110 budovaného v rámci výstavby ZTV pro
RD Svákov – 2. etapa na pozemku p. č. 2101/4 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
manželů Pokorných.
Usnesení č. 3/035/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Chodníky Soběslav 2016“ v ulicích
Luční, Bechyňská a Na Ohradě v Soběslavi, který se uskuteční 22. 2. 2016 v 13:00 hod. na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Jan Pehe – člen ZM
Jiří Weber – MěÚ Soběslav – hlas poradní
Usnesení č. 3/036/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ Komenského
Soběslav – oprava fasády západní, jižní a severní strany“ budovy školy, který se uskuteční
22. 2. 2016 v 13:30 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Mgr. Josef Novotný – zástupce ředitele ZŠ
Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ
Jiří Weber – MěÚ Soběslav – hlas poradní
Usnesení č. 3/037/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Chlebov – kanalizace a stabilizační
nádrže“, který se uskuteční 14. 3. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Milan Mareš – Čevak, a. s.
Ing. Marie Staňková – OŽP MěÚ Soběslav
Ing. Václav Fučík – Čevak, a. s.
Ing. Ivana Hniličková – OŽP MěÚ Soběslav
Usnesení č. 3/038/2016
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá
Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav v sobotu 19. 3. 2016 od 8:30 hod. do 12:00 hod.
na náměstí Republiky v Soběslavi.
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