USNESENÍ
8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. února 2019 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 8/043/2019
Rada města za přítomnosti předsedy komise životního prostředí a odpadového hospodářství
Mgr. Zdeňka Kozlíčka projednala činnost této komise.
Rada města bere dále na vědomí informaci předsedy pracovní skupiny pro regeneraci MPZ
Soběslav a starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o realizaci programu regenerace v roce 2019.
Usnesení č. 8/044/2019
Rada města projednala výsledek šetření stížnosti České školní inspekce na Základní škole
Soběslav, Komenského 20, které se uskutečnilo 22. 1. 2019.
Rada města souhlasí s vyřízením stížnosti a přijatými opatřeními k nápravě dle informace
předložené ředitelem školy Mgr. Janem Holasem.
Usnesení č. 8/045/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Komenského Mgr. Janem Holasem na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Soběslav, Komenského 20“ jako první části projektu IROP „Rekonstrukce a vybavení učebny
přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20“.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
2.584.084,34 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 8/046/2019
Rada města projednala vyhodnocení vytápění Senior-domu Soběslav zpracované Ing. Janem
Špinglem, Sezimovo Ústí. Senior-dům nebude napojen na CZT a bude provedena instalace
nové plynové kotelny.
Usnesení č. 8/047/2019
Rada města bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného za rok 2018 zpracované
provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s., České Budějovice,
v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.
Usnesení č. 8/048/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě ze dne 5. 12. 2016 na
provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Soběslav a firmou Čevak, a. s., České
Budějovice, kterým se prodlužuje doba nájmu vodohospodářského majetku na dobu určitou
do 31. 12. 2020.
Usnesení č. 8/049/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku města
Soběslavi č. 1/2019 o nočním klidu předloženou tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.
Usnesení č. 8/050/2019
Rada města souhlasí s konáním akce pro širokou veřejnost „Dveře otevřené“, kterou pořádá
společnost I MY na náměstí Republiky v Soběslavi 4. 5. 2019 od 15 do 19 hodin.

Usnesení č. 8/051/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Správou železniční
dopravní cesty, s. o., Praha, o zrušení věcného břemene – chůze a jízdy pro pozemek p. č.
4068/2 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví SŽDC, Praha, zatěžující pozemek p. č. 3004 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 8/052/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzájemné darování pozemků díl o+p)
o výměře 1 m2 odděleného z p. č. 3906/2, díl l) o výměře 59 m2 odděleného z p. č. 3906/2,
díl g+q) o výměře 28 m2 odděleného z p. č. 3906/2, díl t) o výměře 6 m2 odděleného z p. č.
3989, díl r+f) o výměře 3 m2 odděleného z p. č. 3983/2, díl e) o výměře 4 m2 odděleného
z p. č. 3905/9, díl s) o výměře 3 m2 odděleného z p. č. 3990/3 o celkové výměře 104 m2,
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje, za díl a) o výměře 5 m2 odděleného z p. č.
3984/2, díl b) o výměře 6 m2 odděleného z p. č. 3984/2, díl i) o výměře 76 m2 odděleného
z p. č. 3906/1 a p. č. 3984/3 o výměře 47 m2 o celkové výměře 134 m2, v dosavadním
vlastnictví města Soběslavi. Všechny pozemky jsou v k. ú. Soběslav. Vzájemným
darováním se vypořádává IV. etapa rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 8/053/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje šesti stavebních pozemků
za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě u sídliště Svákov v ulici V Paloucích v k. ú.
Soběslav za podmínek dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 8/054/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku pro výstavbu
příjezdové komunikace ze dne 13. 10. 2014 mezi městem Soběslav a GZ Media, a. s.,
Loděnice, kterým se řeší změna majetkoprávního postavení společnosti.
Usnesení č. 8/055/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 1/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 8/056/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy
místních komunikací „K Hronovu lesíku“, „Na Propadlišti“ a „Petra Bezruče“, který se
uskuteční 1. 3. 2019 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Michal Turek – člen RM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Jiří Pour – KT MěÚ Soběslav
Jiří Kubeš – OVRR MěÚ Soběslav
Usnesení č. 8/057/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Soběslav a
firmou Gordic, spol. s. r. o., Jihlava, ze dne 21. 6. 2018 na pořízení nového ekonomického
systému Městského úřadu Soběslav, kterým se snižuje celková kupní cena pořízeného
systému o 155.000 Kč z 1.034.302 Kč na 879.302 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/058/2019
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 na
adrese Soběslav, část Soběslav II, Na Pršíně, čp. 7/18, do nájmu paní Lucii Smolíkové.
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