USNESE NÍ
3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 7. února 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 3/026/2017
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska města za rok 2016
předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku
Soběslavská hláska za rok 2016 předloženou Ing. Michaelou Novákovou, redaktorkou.
Usnesení č. 3/027/2017
Rada města se seznámila s finálním návrhem revitalizace centrální plochy náměstí Republiky
v Soběslavi zpracovaným Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice. Návrh bude
projednán na jednání zastupitelstva města dne 15. 2. 2017.
Usnesení č. 3/028/2017
a) Rada města ruší své usnesení č. 5/066/2016 ze dne 8. 3. 2016.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a REGIO projekt,
s. r. o., Tábor, na zpracování žádosti o dotaci projektu „Zateplení domu čp. 109/I Soběslav“
za cenu 43.000 Kč.
Usnesení č. 3/029/2017
Rada města souhlasí se zadáním „Pasportu a analýzy využitelnosti a perspektivy herních hřišť
města Soběslav“ u společnosti Bušim, s. r. o., Lysá nad Labem, za cenu 16.600 Kč + DPH.
Usnesení č. 3/030/2017
Rada města bere na vědomí soupis nedobytných pohledávek města Soběslavi, které byly
vyřazeny k 31. 12. 2016 z účetnictví města, předložený paní Andreou Jelínkovou, pracovnicí
finančního odboru MěÚ Soběslav.
Usnesení č. 3/031/2017
Rada města souhlasí s podáním žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje –
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje –
1. výzva pro rok 2017, na projekt „Pořízení zásahových rukavic pro jednotku SDH města
Soběslavi“ s celkovými náklady ve výši 12.925 Kč včetně DPH. Spoluúčast města činí
1.293 Kč.
Usnesení č. 3/032/2017
Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České
Budějovice, v roce 2017 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 3/033/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, na kofinancování akce prováděné v rámci programu
Ministerstva zemědělství 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací“ SDO/OZZL/148/16 – projektu „Chlebov – kanalizace a stabilizační nádrže“,
v roce 2017, kterou Jihočeský kraj poskytne městu finanční částku ve výši 411.200 Kč.
Usnesení č. 3/034/2017
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 24/348/2016 ze dne 20. 12. 2016 souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a Tělovýchovnou jednotou Spartak

Soběslav, kterou město předává TJ Spartak Soběslav do výpůjčky 2 kusy bezpečných branek
v celkové hodnotě 46.996 Kč.
Usnesení č. 3/035/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 633 o výměře
319 m2, p. č. 634 o výměře 90 m2 a p. č. 635 o výměře 4.860 m2, vše v k. ú. Nedvědice,
od paní Marie Podlahové, Nedvědice, za celkovou cenu 10.000 Kč.
Usnesení č. 3/036/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
28. 2. 2012 uzavřené mezi městem Soběslav a paní Alenou Bicerovou, Soběslav, kterým se
prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru ve vlastnictví města v domě čp. 102 na náměstí
Republiky, Soběslav I, o 5 let, tj. do 28. 2. 2022.
Usnesení č. 3/037/2017
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 12. 2002
uzavřené mezi městem Soběslav a p. Jaroslavem Lapcem, Soběslav, na pronájem nebytového
prostoru ve vlastnictví města v domě čp. 148, Soběslav I, dohodou k 28. 2. 2017.
Usnesení č. 3/038/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
městem Soběslav a společností PP HOBBY, s. r. o., Tábor, na pronájem nebytového prostoru
ve vlastnictví města v domě čp. 148, Soběslav I, na dobu 5 let od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2022.
Usnesení č. 3/039/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Kanalizace ul. Květnová
v Soběslavi“, který se uskuteční 20. 2. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Usnesení č. 3/040/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Klapka na odlehčení
kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi“, které se uskutečnilo 3. 2. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 353.876 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 3/041/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava chodníků
v Soběslavi v roce 2017“, které se uskutečnilo 6. 2. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Karel Kovář, Soběslav, za cenu 510 Kč/m2
chodníku a 340 Kč/bm silničního obrubníku. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Usnesení č. 3/042/2017
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 nového projekčního plátna pro kino v Soběslavi do majetku KDMS.

-2-

