USNESE NÍ
8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. dubna 2018 od 15:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 8/122/2018
Rada města projednala za přítomnosti pracovnic odboru organizačního a správy majetku MěÚ
Ing. Michaely Novákové a Ing. Michaely Pimperové činnost informačního centra a měsíčníku
Hláska.
Usnesení č. 8/123/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 10.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2018 Blatskému muzeu v Soběslavi na částečnou úhradu nákladů
spojených s vydáním dvou titulů ediční řady Katalogy Blatského muzea věnovaných tvorbě
výtvarných umělců spojených s regionem Soběslavska.
Usnesení č. 8/124/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a advokátní kanceláří
KVB, s. r. o., Pardubice, na bezplatné poskytování právní poradny pro obce organizované
Svazem měst a obcí ČR.
Usnesení č. 8/125/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na
akci: „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“, které se uskutečnilo 16. 4. 2018 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma ateliér PROPROJEKT, s. r. o., České Budějovice,
za cenu 998.250 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 8/126/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Demolice objektu na pozemku parc.
č. 318/3 v Soběslavi“, který se uskuteční 14. 5. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Růžena Domová – členka ZM
Jan Pehe – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Jiří Pour – KT MěÚ Soběslav, hlas poradní
Usnesení č. 8/127/2018
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50,
Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro
děti“ na úhradu obědů v rámci školního stravování pro osm žáků této základní školy v období
od 25. 4. 2018 do 30. 6. 2018 v celkové částce 10.557 Kč.
Usnesení č. 8/128/2018
Rada města v návaznosti na usnesení ZM 15/117/2017 ze dne 20. 9. 2017 souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a Českými drahami, a. s., Praha, na
odkoupení pozemku p. č. 4028 včetně stavby (sklad) o výměře 413 m2 v k. ú. Soběslav do
vlastnictví města za cenu 670.000 Kč.

Usnesení č. 8/129/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi 2/3 spoluvlastnického podílu na
pozemcích p. č. 2103/467 o výměře 2 953 m2, p. č. 2103/493 o výměře 4 941 m2 a p. č.
2103/495 o výměře 346 m2, vše v k. ú. Soběslav, od pana Jana Mrázka, Milín.
Usnesení č. 8/130/2018
a) Rada města schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce „Zimní stadion v Soběslavi –
snížení energetické náročnosti“ dle návrhu předloženého Stavební poradnou, s. r. o., České
Budějovice, která pro město organizuje zadávací řízení.
b) Rada města jmenuje komisi pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Ludmila Zbytovská – členka RM
Usnesení č. 8/131/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM/2/2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 8/132/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele „Modernizace ekonomického systému MěÚ
v Soběslavi“, který se uskuteční 11. 5. 2018 v 10:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Alena Krejčová – členka RM
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ Soběslav
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Bc. Zuzana Schejbalová – FO MěÚ
Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Usnesení č. 8/133/2018
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 2+kk na
adrese Soběslav, Soběslav I, Kostelní čp. 44/1, do nájmu Pavle Dubské.
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