USNESE NÍ
4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 22. února 2018 od 13:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 4/041/2018
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na
poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 následujícím
způsobem:
Český svaz chovatelů ZO Soběslav
Český svaz včelařů Soběslav ZO Soběslav
Ochrana fauny České republiky Votice
Český kynologický svaz ZKO Soběslav
Český rybářský svaz MO Soběslav
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav
Soběslavská chasa mladá
Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“
Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Pěvecký sbor Novita Soběslav
Soběslavský žesťový orchestr
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice
Florbal Soběslav, z. s.
Náhodný výběr – kapela
Farní sbor Českobratrské církve evangel.
Hudebně literární seskupení HAMAVE
Rodičovské centrum Sobík
Michaela Oubramová Radová
Svaz tělesně postižených Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav
SNN – poradenské centrum Tábor
Český červený kříž OS Tábor
Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Fokus Tábor, z. s.
Svaz diabetiků Tábor
Taneční oddíl United Movement
TJ Sokol Soběslav
TJ Spartak – oddíl ledního hokeje

10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
7.000 Kč
30.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
13.000 Kč
5.000 Kč
8.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
7.000 Kč
15.000 Kč
16.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
8.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
12.000 Kč
12.000 Kč
2.000 Kč
2.500 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
25.000 Kč

činnost
okresní výstava drobného zvířectva
farmářské trhy města
odborný seminář
činnost
činnost
dětské rybářské závody
činnost
činnost
akce, vystoupení
činnost
činnost
činnost
činnost
festival pěveckých sborů
činnost
činnost
činnost
turnaje, školní turnaj
činnost
Živý betlém
činnost
doprovodný hudební nástroj
činnost
Kreativ – 2x
činnost
činnost
akce Zkusme to spolu
Hračkofest
činnost
činnost
Dobrovol – festival
Rolničkování – oslava dne dětí
Dobroběh
činnost
činnost
činnost
činnost
hokejové turnaje dětí

TJ Spartak – oddíl kopané Soběslav
TJ Spartak – „Sport pro všechny“ – ženy
Krasobruslařský klub Soběslav
Dům dětí a mládeže Soběslav
TJ Spartak – AIKIDO
Švec cyklo team
Vodní záchranná služba Soběslav
Aeroklub Soběslav
Veteran car club Soběslav
Mgr. Lenka Čápová – ABELIA
Římskokatolická farnost Soběslav
Spolek aktivního stáří
M. Procházková
Setkání s hudbou, o. s.
Soběslávka, z. s.
Hudební folková skupina Flow Track
APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor
Domácí hospic Jordán
Pavel Snášel
Město Tábor
školy Soběslav

10.000 Kč
4.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
50.000 Kč
40.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
6.000 Kč
10.000 Kč
3.000 Kč
5.000 Kč
25.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
5.000 Kč

O pohár starosty města, turnaje přípravek
činnost
akce, vystoupení
karneval, mikulášská, zvonkový průvod
vystoupení mažoretek a roztleskávaček
činnost
Soběslavské okruhy, cyklo maraton
činnost
den dětí, pálení čarodějnic „Čarofest“
O pohár města Soběslavi
silvestrovský běh ulicemi města
Noc kostelů
činnost
olympijský běh
komorní festival 2018
činnost
činnost
činnost
činnost
Country festival Plovárna
soutěž Talent roku
lehkoatletické závody škol

Usnesení č. 4/042/2018
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě projektu
úpravy předprostoru ZŠ E. Beneše a gymnázia v Soběslavi.
Usnesení č. 4/043/2018
Rada města bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 zpracované
provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s., České Budějovice,
v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.
Usnesení č. 4/044/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2017 mezi
městem Soběslav a Ing. Adolfem Jebavým, ADOS, Brno, kterým se mění název projektové
dokumentace k územnímu řízení z bruslařské dráhy na „Výuková cyklistická a bruslařská
dráha“.
Usnesení č. 4/045/2018
Rada města souhlasí s programem 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 21. 3. 2018 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi:
1. Závěrečný účet města za rok 2017
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2018
3. Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření
4. OZV města Soběslavi č. 1/2018 o nočním klidu
5. Majetkové převody
6. Různé
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Usnesení č. 4/046/2018
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici
Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady
města.
Usnesení č. 4/047/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nových smluv o běžných účtech města zřízených u České
spořitelny, a. s., dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou
Kolouškovou.
Usnesení č. 4/048/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím
Sukdolem, Rudolfov, na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny
v budově čp. 55/I v Soběslavi za cenu 55.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 4/049/2018
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 „Klenovice: přípojka k. NN Komrska“ na pozemcích p. č. 3751 a 3755 v k. ú.
Klenovice, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 4/050/2018
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 „Soběslav: výměna olejových kabelů“ na pozemku p. č. 3861 v k. ú. Soběslav, který je
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 4/051/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Naděždou
Boucníkovou, Zvěrotice, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře
27,10 m2 v domě čp. 112 v Palackého ulici v Soběslavi na dobu 5 let od 1. 3. 2018
do 28. 2. 2023.
Usnesení č. 4/052/2018
Rada města ruší usnesení č. 8/119/2017 ze dne 18. 4. 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 „Chlebov: Příp. NN Vondruška“ na pozemcích p. č. 1038/7 a 1050/2 v k. ú. Chlebov,
které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 4/053/2018
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 „I. Želeč, Želeč – Soběslav – VN“ na pozemcích p. č. 1947/7, 1950/2 a 3878 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 4/054/2018
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje – Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, Opatření č. 3:
„Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby týkající se Opatření č. 1 nebo 2
s podmínkou následné realizace do 3 let“, na realizaci projektu s názvem „Příprava projektové
dokumentace na akci „Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní
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terminál“ s celkovými náklady ve výši 650.000 Kč včetně DPH. Spolufinancování města ve
výši 130.000 Kč bude zajištěno ze schváleného rozpočtu města na rok 2018.
Usnesení č. 4/055/2018
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření
č. 1/2018 – předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 4/056/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového 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“, které se uskutečnilo 15. 2. 2018.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
26.924.977 Kč + DPH.
Usnesení č. 4/057/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy kanalizačního řadu
DN 300 včetně přípojek v ulici Na Ohradě v Soběslavi, které se uskutečnilo 19. 2. 2018 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu 536.086 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 4/058/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna výloh a
stavební úpravy vstupních fasád budov č. p. 144 a 145 na náměstí Republiky v Soběslavi“,
které se uskutečnilo 19. 2. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 805.664 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 4/059/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna stropní
konstrukce v objektu bývalé školy Nedvědice čp. 3, Soběslav“, které se uskutečnilo
21. 2. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu
399.280,53 Kč + DPH.
Usnesení č. 4/060/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele nových dětských hřišť v ulici Na Ohradě a
Na Svépomoci, který se uskuteční na MěÚ Soběslav 12. 3. 2018 v 13:00 hod. pro hřiště Na
Ohradě a v 13.30 hod. pro hřiště Na Svépomoci, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Ludmila Zbytovská – členka RM
Mgr. Alena Krejčová – členka RM
Usnesení č. 4/061/2018
Rada města souhlasí na návrh jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady
s nákupem osobního automobilu zn. Fiat Ducato HDI-20, rok výroby 2012, za cenu
220.000 Kč od fyzické osoby do vlastnictví SMS, s. r. o. Nákup automobilu bude financován
z rozpočtu společnosti. Stávající vozidlo Renault Trafic, rok výroby 1996, bude odprodáno
prostřednictvím autobazaru.
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Usnesení č. 4/062/2018
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu předložený
vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věrou Hanzalovou a doporučuje jej po
zapracování připomínek z jednání RM zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 4/063/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zajištění přeložky zařízení
distribuční soustavy v souvislosti s realizací budoucí stavby „Místní komunikace Na Pískách
– větev A – Soběslav – I. etapa“ za cenu 252.022 Kč.
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