USNESE NÍ
10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 17. května 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 10/141/2016
Rada města se seznámila s programem, organizací a rozpočtem Soběslavských slavností
Rožmberských, předloženými ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem, které se uskuteční
v sobotu 17. 9. 2016.
Usnesení č. 10/142/2016
a) Rada města v návaznosti na své usnesení č. 7/096/2016 ze dne 5. 4. 2016 souhlasí se
zadáním zjednodušené projektové dokumentace protipovodňových opatření na Svákovském a
Mokerském potoce včetně úprav koryta podél komunikace na Vesce a Nedvědice.
b) Rada města souhlasí s realizací zpětné protipovodňové klapky na odlehčení kanalizace
u Hvížďalky v Soběslavi dle dokumentace zpracované firmou Sweco Hydroprojekt, a. s.,
Divize České Budějovice.
Usnesení č. 10/143/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím
Lagnerem – Projektové práce, Soběslav, na zhotovení dokumentace k územnímu řízení
budoucí stavby „Místní komunikace Na Pískách – větev A – Soběslav“ (propojení
komunikace Na Pískách a obslužné cesty kolem dálnice D3) za cenu 46.800 Kč.
Usnesení č. 10/144/2016
Rada města na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše
souhlasí s vyřazením DHIM – dřevěné terasy u Společenského centra Soběslavska z roku
2009, pořizovací cena 351.821 Kč, inv. č. 8/20, z důvodu její nefunkčnosti a neopravitelného
poškození dřevěné konstrukce z majetku KDMS.
Usnesení č. 10/145/2016
Rada města souhlasí s použitím znaku města na propagačních materiálech k akci „5 minut pro
zdraví“, kterou pořádají Klinické laboratoře Tábor ve dnech 6.–10. 6. 2016 na Poliklinice
v Soběslavi.
Usnesení č. 10/146/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku SK Domeček Soběslav, z. s.,
Soběslav, oddílu kanoistiky, ze schváleného rozpočtu města Soběslavi na rok 2016 ve výši
20.000 Kč určeného na vybudování nástupního mola na Černovickém potoce.
Usnesení č. 10/147/2016
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul. 278, Bc. Evy
Kuklové souhlasí se zakoupením setu interaktivní tabule SMART Board M680 za cenu
77.552,53 Kč včetně DPH od firmy AV MEDIA, a. s., Praha, z investičního fondu školy.
Usnesení č. 10/148/2016
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na opravu dlažby obou
vchodových teras školy souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi ZŠ E. Beneše a firmou
Miloslav Kocanda, Zvěrotice 128, za cenu 294.488,70 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 10/149/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mezi městem Soběslav a obcemi Roudná a Žíšov
na zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací Městským
úřadem v Soběslavi. Město Soběslav je schopno svými orgány řádně zabezpečit výkon výše
uvedené agendy.
Usnesení č. 10/150/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 ve výši
1.805.000 Kč, a to na opravy sportovišť, ztrátovost provozu zimního stadionu, rozvoj
mládežnického sportu a dále na nákup cen pro nejlepší sportovce roku 2015 schválený
usnesením RM č. 8/124/2016.
Usnesení č. 10/151/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrských sítí mezi městem Soběslav, jako budoucím oprávněným, Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, jako budoucím investorem stavby, a:
a) Miroslavem Vondráčkem, Soběslav, vlastníkem pozemku p. č. 3713/1 v k. ú.
Soběslav,
b) Alenou Krákorovou, Kremže, Růženou Konopovou, Kremže, Janem Gáborem, České
Budějovice, spoluvlastníky pozemku p. č. 995/2 v k. ú. Soběslav,
c) společností SŘ Reality, s. r. o., Soběslav, vlastníkem pozemku p. č. 3710/2 v k. ú.
Soběslav,
d) společností UNIOM, spol. s r. o., Soběslav, vlastníkem pozemku p. č. 3710/1 v k. ú.
Soběslav,
e) Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České
Budějovice, vlastníkem pozemku p. č. 3975/1 v k. ú. Soběslav,
jako budoucími povinnými, na umístění inženýrských sítí budovaných v rámci akce
„Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí
u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“.
Usnesení č. 10/152/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku
p. č. 3769/43 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví města a dále smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy nájemní na části pozemků ve vlastnictví města Soběslavi p. č. 683/104, 1029/1,
1027/2, 3700, 3702/1, 3704/2, 3720/3, 3721/6, 3725/4, 3755/2, 3844, 3865/2, 3865/3,
3768/63, 3867/1, 4022/5, 4022/73, o celkové výměře 8 196 m2, vše v k. ú. Soběslav, se
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako budoucím investorem
stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí nad Lužnicí –
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“.
Usnesení č. 10/153/2016
Rada města souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Tyršova:
Příp. NN Kašpar“ na pozemcích p. č. 1128/13 a 3868 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 10/154/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků oddělených
geometrickým plánem p. č. 3701/2, 3710/3, 3714/3, 3721/4, 3744/1, 3769/55, 4022/80,
4068/46, 4068/58, 4068/59, 4068/63, 4068/70, 4068/71, 4068/84, 4069/4, 4069/5, 4069/11,
4069/21, 4069/25, 4069/30, 4069/32, 4069/34, 4069/39, 4069/41, 4069/42, 4069/43, vše
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v k. ú. Soběslav, o celkové výměře 5 975 m2 Správě železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha.
Usnesení č. 10/155/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Přeložka
kabelu VN SO52-74-02 SŽDC“ na pozemcích p. č. 3755/2, 3865/2, 3865/3 a 3768/63 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 10/156/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi
městem Soběslav, jako budoucím obdarovaným, a Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha, jako budoucím dárcem, na darování vodního díla dešťové kanalizace
objektu SO 51-70-03.11 v rámci akce „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor –
II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. – Soběslav“.
Usnesení č. 10/157/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a firmou E.ON
Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 80.000 Kč na zajištění volnočasových aktivit dětí v rámci oddílu
AIKIDO TJ Spartak Soběslav v roce 2016.
Usnesení č. 10/158/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 50.000 Kč z dotačního programu „Podpora výstavby a modernizace
autobusových zastávek a jejich vybavení“ na vybudování autobusové zastávky na náměstí
Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 10/159/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2016 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín
stavby nové části zázemí sportovní haly (bufetu s příslušenstvím) do 21. 10. 2016
v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy a přístavba zázemí víceúčelové sportovní haly
Soběslav“.
Usnesení č. 10/160/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného Správou lesů města
Soběslavi, spol. s r. o., na veřejnou zakázku „Rekonstrukce lesní cesty V Červených“, které se
uskutečnilo 12. 5. 2016.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Dopravní a vodohospodářské stavby, s. r. o.,
Kunžak, za cenu 1.528.999 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Fübiko, spol.
s r. o., Jindřichův Hradec, za cenu 1.755.018 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/161/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Kotelna ZŠ Soběslav
– výměna teplovodních plynových kotlů“, který se uskuteční 30. 5. 2016 v 13:00 hod. na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše Mgr. Eva Radostová – ZŠ E. Beneše
Jan Pehe – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
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Usnesení č. 10/162/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna výloh a
stavební úpravy vstupních fasád budovy č. p. 148, náměstí Republiky, Soběslav“, které se
uskutečnilo 16. 5. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 491.376 Kč
+ DPH.
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