USNESE NÍ
7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 10. dubna 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 7/104/2018
Rada města bere na vědomí informaci o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na
projekt „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ a jeho financování.
Usnesení č. 7/105/2018
Rada města projednala přípravu opravy a zateplení domů čp. 101–104/I na náměstí Republiky
v Soběslavi.
Usnesení č. 7/106/2018
a) Rada města se seznámila s aktuálním stavem přípravy realizace projektu „Modernizace IT
vybavení MěÚ v Soběslavi“.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit vypsání výběrového
řízení na modernizaci ekonomického softwaru úřadu.
Usnesení č. 7/107/2018
Rada města schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele akce: „Vybudování místní
komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa“, které se uskutečnilo 9. 4. 2018 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem zadávacího řízení se stala firma Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, za
cenu 4.880.122,90 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/108/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Oprava místních
komunikací, zpevněných ploch a parkovišť v Soběslavi“, které se uskutečnilo 9. 4. 2018 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, za
cenu 3.884.922,27 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/109/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Výměna a montáž
osvětlení v malém a velkém sále sokolovny“, které se uskutečnilo 9. 4. 2018 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Smart E.I.C., s. r. o., Soběslav, za cenu 298.234 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 7/110/2018
Rada města schvaluje výsledek poptávkového řízení na administraci projektu „Zimní stadion
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti budovy“, které se uskutečnilo
9. 4. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem řízení se stala firma GARANTA CZ, a. s., České Budějovice, za maximální cenu
107.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/111/2018
a) Rada města projednala petici „Nechme lípy žít“ předloženou Ing. Martinem Kákonou,
Soběslav, ze dne 21. 3. 2018.
b) Rada města pověřuje tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla zaslat tvůrci petice odpověď.

Usnesení č. 7/112/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 325/2 v k. ú.
Soběslav o výměře cca 9 m2 manželům Mgr. Romanu Bernatovi, Český Brod, a Mgr. Ivaně
Bernatové, Soběslav, za účelem umístění stánku na prodej zmrzliny. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou od 1. 5. 2018.
Usnesení č. 7/113/2018
Rada města ruší své usnesení č. 7/102/2017 ze dne 4. 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 „Soběslav – Švadlačky: Kabel NN, Vančura“ na pozemcích p. č. 3814/2 a 3489/1 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 7/114/2018
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: VN Elitex kab. smyčka autos. Rada“ na pozemku p. č. 3830/1 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 7/115/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 435 o výměře
15 769 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za pozemky p. č. 2/1 o výměře 2 062 m2 a 2/2
o výměře 187 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Nedvědice, vše v k. ú. Nedvědice,
z důvodu budoucího vybudování hřiště v Nedvědicích.
Usnesení č. 7/116/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2018 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se snižuje celková cena
díla na akci „Výměna výloh a stavební úpravy vstupních fasád budov čp. 144 a 145 na
náměstí Republiky v Soběslavi“ z 805.664 Kč + DPH na 730.364 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/117/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2017 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se specifikují práce
památkové obnovy provedené v roce 2018 v rámci akce „Stavební úpravy domu čp. 1 na
náměstí Republiky v Soběslavi“.
Usnesení č. 7/118/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 1/2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 7/119/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou DIPOS
Tábor, a. s., Tábor, na opravu místních komunikací po zimě metodou SILKOT za cenu
98.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/120/2018
a) Rada města souhlasí s rekonstrukcí dvou tříd a chodby Základní školy Soběslav,
Komenského 20, v roce 2018 dle návrhu předloženého ředitelem školy Mgr. Janem Holasem.
Práce budou financovány z rozpočtu školy.
b) Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy dvou tříd a
chodby“ organizovaného ZŠ Komenského. Vítězem výběrového řízení se stala firma
STAVEKO – SERVIS, s. r. o., Tábor, za cenu 1.286.950 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. 7/121/2018
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, Mgr. Aleny
Krejčové souhlasí s použitím investičních prostředků školy na nákup zvukového sousoší od
firmy ACTPRO, s. r. o., České Budějovice, za cenu 224.062 Kč včetně DPH a dále souhlasí
s přijetím účelově určeného peněžitého daru na podporu realizace projektu s názvem
„Zahrada sedmi barev“ v rámci Národního programu Životní prostředí od firmy FERT,
a. s., Soběslav, ve výši 20.000 Kč.
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