USNESE NÍ
9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 2. května 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 9/123/2017
Rada města ukládá realizovat usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 19. 4. 2017.
Usnesení č. 9/124/2017
a) Rada města projednala studii „Optimalizace správy veřejné zeleně v zastavěné části města
Soběslav“ zpracovanou Ing. Pavlem a Ing. Ivanou Popelovými, České Budějovice.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi a jednateli SMS, s. r. o.,
p. Vladimíru Faladovi zajistit provádění správy veřejné zeleně v Soběslavi dle uvedené studie.
Usnesení č. 9/125/2017
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi připravit změnu organizační
struktury pro zajištění větší efektivity práce úřadu, především v samostatné působnosti města,
a dále zajistit úpravu pracovní doby a úředních hodin pro veřejnost od 1. 6. 2017.
Usnesení č. 9/126/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Hochtief
CZ, a. s., divize Pozemní stavby Čechy, České Budějovice, na zhotovení „Klapky na
odlehčení kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi“ za cenu 428.835 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/127/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy k připravované
opravě objektů sokolovny a zimního stadionu ve sportovním areálu v Soběslavi, které jsou
v majetku města.
Usnesení č. 9/128/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
9. 5. 2007 mezi městem Soběslav, Romanem Mixou, Soběslav, a Petrem Prokešem, Veselí
nad Lužnicí, kterým se prodlužuje doba pronájmu části pozemků p. č. 390/1 a 3922 o výměře
cca 105 m2 v k. ú. Soběslav o 5 let, tj. do 31. 5. 2022.
Usnesení č. 9/129/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Olgou
Redžičovou, Katov, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (zlatnictví a
hodinářství) o celkové výměře 44,95 m2 v domě čp. 55, Soběslav I, na pozemku p. č. 5 v k. ú.
Soběslav na dobu 5 let od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.
Usnesení č. 9/130/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Ondřejem
Melichem, Tábor, na pronájem části nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře
216,4 m2 v domě čp. 873, Soběslav III, na pozemku p. č. 2174 a část pozemku p. č. 2173
o výměře cca 170 m2, vše v k. ú. Soběslav (na hřbitově v Soběslavi), na dobu 5 let od 1. 6.
2017 do 31. 5. 2022.

Usnesení č. 9/131/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Smrž
Roman R. S. servis, Malšice, na provedení výměny plynových kotlů s příslušenstvím
v objektu Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu 190.613 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/132/2017
Rada města souhlasí s realizací rekonstrukce centrální plochy náměstí dle návrhu
zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.
Usnesení č. 9/133/2017
Rada města souhlasí s ukončením platnosti nájemní smlouvy ze dne 7. 4. 2010 uzavřené mezi
městem Soběslav a Rašelinou, a. s., Soběslav, na pronájem části areálu hradu v Soběslavi na
zřízení Měšťanského pivovaru, a. s., dohodou k 30. 4. 2017.
Usnesení č. 9/134/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., provozní jednotka Soběslav, na rekonstrukci chodníku ve Wilsonově ulici v Soběslavi za
cenu 199.863,54 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/135/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, na základě které poskytne Jihočeský kraj městu
finanční prostředky ve výši 42.000 Kč na pořízení nového přívěsu pro jednotku SDH města
Soběslavi.
Usnesení č. 9/136/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Dodávka konstrukčních prvků pro
workoutové hřiště v Soběslavi“, který se uskuteční 29. 5. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Usnesení č. 9/137/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „ČOV Soběslav – obnova hrubého
předčištění“, který se uskuteční 29. 5. 2017 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Jan Pehe – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ Ing. Ivana Hniličková – OŽP MěÚ
Usnesení č. 9/138/2017
Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav,
která se koná v úterý 16. 5. 2017 od 18:00 hod. v klubovně TJ Spartak Soběslav:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Ludmila Zbytovská – členka RM
Mgr. Alena Krejčová – členka RM
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Usnesení č. 9/139/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na
adrese Soběslav, část Soběslav II, Kadlecova čp. 321/1, do nájmu Františku Jungovi,
přidělením městského bytu velikosti 1+0 na adrese Soběslav, Soběslav II, Kadlecova čp. 306,
do nájmu Milanu Lopušanovi, přidělením městského bytu velikosti 1+1 na adrese Soběslav,
Soběslav II, Na Pískách čp. 120, do nájmu Martině Šmatárové a přidělením městských bytů
na adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32, do nájmu Martinu Hronovi
byt velikosti 1+KK, Patriku Dvořákovi byt velikosti 2+KK, Lukáši Mannovi byt velikosti 1+1
a Pavle Zahrádkové byt velikosti 1+1.
Usnesení č. 9/140/2017
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750,
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od fyzických osob
ve výši 19.000 Kč na podporu realizace projektu s názvem „Zahrada sedmi barev“ – projekt
školní zahrady, která je místem pro vzdělávání dětí školy.
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