USNESENÍ
7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. února 2019 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Usnesení č. 7/025/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi areálu Mateřské školy v Nerudově
ulici v Soběslavi od společnosti PETA Bohemia, s. r. o., Soběslav, do majetku města.
Usnesení č. 7/026/2019
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2018
předloženou vrchním strážníkem MP p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 7/027/2019
Rada města souhlasí s odprodejem ojetého vozidla zn. Citroen Berlingo, rok výroby 2006,
dříve užívaného Městskou policií Soběslav, prostřednictvím prodejce použitých motorových
vozidel.
Usnesení č. 7/028/2019
a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit plán rozvoje města Soběslavi na
období 2019–2022.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z dotačního
titulu 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací u MMR na výměnu povrchu ulic
Lustigova, Dr. Studničky a části Okružní v Soběslavi.
Usnesení č. 7/029/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na
poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 (1. část)
následujícím způsobem:
Český svaz chovatelů ZO Soběslav
Český svaz včelařů ZO Soběslav
Ochrana fauny ČR
Soběslavský žesťový orchestr, L. Bleha
Český rybářský svaz MO Soběslav
Dudácký soubor Jitra Soběslav
Pěvecký sbor Novita
Vodní záchranná služba Soběslav
Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“
Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Svaz tělesně postižených ČR, Soběslav
Český kynologický klub, spol. Soběslav
HAMAVE, Hana Žvachtová
Oblastní spolek Českého červeného kříže
SDH ČMS – Sbor dobr. hasičů Nedvědice
SDH ČMS – Sbor dobr. hasičů Soběslav
ZUŠ Soběslav

15.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
7.000 Kč
25.000 Kč
7.000 Kč
1.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
40.000 Kč
13.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
10.000 Kč

činnost
okresní výstava drobného zvířectva
farmářské trhy města
odborný seminář
činnost
činnost
dětské rybářské závody
činnost
koncert k 35. výročí založení spolku
činnost
festival pěveckých sborů
činnost
činnost
slavnost k 145 let baráčníků
činnost
činnost
činnost
činnost
činnost
činnost
činnost
koncert k 10. výročí úmrtí p. K. Blažka

Usnesení č. 7/030/2019
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera o průběhu
rekonstrukce domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.
b) Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem
Soběslav a společností GIGALIGHTING, České Budějovice, na dodávku osvětlovacích těles
do domu čp. 1/I za cenu 291.933,43 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/031/2019
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 1/295/2018 schvaluje pravidla města Soběslavi
pro poskytování příspěvku na ošatné při významných příležitostech a občanských obřadech
dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3. 2019.
Usnesení č. 7/032/2019
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou souhlasí s použitím finančních
prostředků z investičního fondu školy na nákup myčky nádobí KROMO KP 402 E Plus
s příslušenstvím od firmy RO Gastroservis-CB, s. r. o., České Budějovice, za cenu
397.267 Kč s DPH.
Usnesení č. 7/033/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Soběslav a Základní školou Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50, o zrušení smlouvy o nájmu ze dne 19. 11. 2018 z důvodu
odstoupení od realizace projektu „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“.
Usnesení č. 7/034/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o zrušení části dodatku č. 5 ze dne 19. 11. 2018 ke
smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 3. 4. 2006 mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav,
z. s., kterou se vypouští článek B a C z důvodu odstoupení od projektu „Přírodní vzdělávací
zahrada ZŠ Soběslav“.
Usnesení č. 7/035/2019
Rada města ruší své usnesení č. 19/287/2018 ze dne 23. 10. 2018.
Usnesení č. 7/036/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky prodeje bytu včetně
příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech ve 2. nadzemním podlaží
domu čp. 373/II na pozemku p. č. 1010/2 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, který je ve
vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 7/037/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav, z. s., kterou město zapůjčí tělovýchovné jednotě rolbu WM Mammoth, inv. č.
643/1. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2030.
Usnesení č. 7/038/2019
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové s použitím
fondu investic školy na úhradu investičního majetku – světlíků, které jsou součástí venkovní
přírodní učebny, v částce 26.123 Kč.
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Usnesení č. 7/039/2019
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Smuteční
síň na hřbitově v Soběslavi – stavební úpravy“ v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Alena Krejčová – členka RM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Ing. Petr Král – člen ZM
Ing. Jiří Klíma – člen ZM
Usnesení č. 7/040/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společnosti mezi městem Soběslav a Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, v souvislosti s přípravou a realizací akce
„Opěrná zeď III/1351 Soběslav“ v Tyršově ulici v Soběslavi.
Usnesení č. 7/041/2019
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o pojištění majetku mezi městem Soběslav a
Českou pojišťovnou, a. s., pro rok 2019 v souvislosti s prodejem bytů v domech čp. 373/II a
374/II v ulici Na Ohradě v Soběslavi.
Usnesení č. 7/042/2019
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o pojištění majetku mezi městem Soběslav a
Českou pojišťovnou, a. s., pro rok 2019 v souvislosti s nákupem rolby WM Mammoth na
úpravu ledu na zimním stadionu v Soběslavi.
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