USNESE NÍ
8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. dubna 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Usnesení č. 8/107/2016
Rada města ukládá realizovat usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 13. dubna 2016.
Usnesení č. 8/108/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav za rok
2015 předloženou paní Janou Hákovou, která je pověřená řízením organizace.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 11.184 Kč bude převeden do rezervního fondu
organizace.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2016 v předloženém znění.
Usnesení č. 8/109/2016
a) Rada města bere na vědomí informaci k čestnému občanství města zpracovanou pracovnicí
odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Kateřinou Křiklánovou.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Věře
Hanzalové zpracovat návrh pravidel pro udělování čestného občanství města Soběslavi.
Usnesení č. 8/110/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Záchrana gotického
hradu v Soběslavi – výměna oken, oprava schodiště a stěn v části západního hradního křídla“,
které se uskutečnilo 18. 4. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 845.542 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 8/111/2016
Rada města souhlasí s pořízením nového služebního vozidla Škoda Rapid od Autoservisu
Jindra, s. r. o., Soběslav, za cenu 295.390 Kč vč. DPH a dále souhlasí s vyřazením služebního
vozidla Škoda Fabia RZ 1C5 6906 z majetku města a jeho následným odprodejem
prostřednictvím autobazaru.
Usnesení č. 8/112/2016
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 11/093/2015 ze dne 31. 3. 2015 souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou GPL-INVEST, s. r. o., České
Budějovice, na zajištění administrace výběrového řízení na provozovatele
vodohospodářského majetku města v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb. o koncesních
řízeních, ve znění pozdějších předpisů, za cenu 175.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/113/2016
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností N.S.CENTRUM,
s. r. o., Praha, a společností Knihy KČM, s. r. o., Praha, na pronájem nebytového prostoru ve
vlastnictví města v domě čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi od 1. 5. 2016 do 31. 12.
2019 za účelem provozování knihkupectví.
Usnesení č. 8/114/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 3806, 3809, 3810/1,
3810/2, 3812/1, 3818/1, 3825 a 3865/1 o celkové výměře 24 953 m2 v k. ú. Soběslav od
Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Praha, na vybudování cyklostezky a
příjezdových komunikací za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, tj. 30 Kč/m2.

Usnesení č. 8/115/2016
Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou AutoCont
CZ, a. s., na dodávku 19 ks počítačových stanic za cenu 179.332 Kč + DPH a 20 ks licencí
Office Standart 2016 za cenu 145.579 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/116/2016
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku ze dne 29. 10. 2012 uzavřené
mezi městem Soběslav a p. Jaroslavem Kučerou, Soběslav, na pronájem pozemku parc.
č. 3922 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, za účelem umístění směrové reklamní
tabule dohodou k 30. 4. 2016.
Usnesení č. 8/117/2016
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 15/148/2015 souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2015 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
LESPROJEKT Stará Boleslav, s. r. o., kterým se řeší konečná výměra a cena zpracování LHO
Soběslav, zařizovací obvod Jindřichův Hradec.
Usnesení č. 8/118/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, Projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zhotovení projektové
dokumentace pro provedení stavby na akci „Stavební úpravy domu čp. 58 v ulici E. Beneše
v Soběslavi“ za cenu 95.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/119/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem,
České Budějovice, jako poskytovatelem, příspěvkovou organizací města Poliklinika Soběslav
jako příjemcem, za účasti města Soběslavi, na poskytnutí finanční částky z rozpočtu
Jihočeského kraje ve výši 857.000 Kč na financování Lékařské služby první pomoci na
Poliklinice Soběslav v roce 2016.
Usnesení č. 8/120/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou VAK projekt,
s. r. o., České Budějovice, na zajištění výkonu technického dozoru v rámci stavby „Chlebov –
kanalizace, vodovod a stabilizační nádrže“ za cenu 65.300 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/121/2016
Rada města v souladu s čl. 6 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města č. 4/2008 souhlasí
s prodloužením ukončení veřejně přístupných kulturních akcí dle seznamu předloženého
tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem. Akce budou ukončeny do 24:00 hod.
Usnesení č. 8/122/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Komunikace a
inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ – Soběslav, 2. etapa“, který se uskuteční
23. 5. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Zdeněk Vránek – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Jiří Weber – MěÚ Soběslav
Jiří Kubeš – MěÚ Soběslav
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Usnesení č. 8/123/2016
Rada města souhlasí s účastí ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové na
zahraniční studijní cestě do Německa a Švýcarska, kterou pořádá ve dnech 11.–14. 5. 2016
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.
Usnesení č. 8/124/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 TJ Spartak Soběslav na částečné pokrytí finančních nákladů
spojených s nákupem cen pro nejlepší sportovce města za rok 2015 vyhlášené na sportovním
plese, který se uskutečnil 11. 3. 2016.
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