USNESE NÍ
10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 29. května 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 10/158/2018
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok
2017 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.
Záporný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2017 ve výši 320.034 Kč bude uhrazen
ze zisku minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na
rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 10/159/2018
Rada města bere na vědomí informaci o obdržení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ a doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM 15/120/2017 v souvislosti se změnou
financování tohoto projektu.
Usnesení č. 10/160/2018
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření
č. 2/2018 – předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 10/161/2018
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi vypsat výběrové řízení na obsazení
místa vedoucí finančního odboru MěÚ v Soběslavi.
Usnesení č. 10/162/2018
a) Rada města souhlasí s modernizací a rozšířením internetových stránek města dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Galileo
Corporation, s. r. o., Chomutov, na pořízení balíčku GDPR+ a SSL certifikátu za cenu
14.500 Kč a dále s uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů.
c) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Online-Team,
s. r. o., Chomutov, o zřízení a provozu mobilní aplikace za cenu 13.500 Kč + DPH
v souvislosti s modernizací internetových stránek města.
Usnesení č. 10/163/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Milichovský, s. r. o., Liberec, na pořízení informačního systému pro Městskou policii
Soběslav za cenu 150.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/164/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu
města na rok 2018 na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Linky bezpečí, z. s.,
v letošním roce.

Usnesení č. 10/165/2018
Rada města souhlasí s obsazením uvolněného bytu v Domě s pečovatelskou službou v ulici
Mrázkova čp. 754/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady
města.
Usnesení č. 10/166/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pojmenování nových ulic v městské části
Soběslav III v souvislosti se vznikem nové zástavby rodinných domů v lokalitě za sídlištěm
Svákov názvem Slunečná a V Paloucích.
Usnesení č. 10/167/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL
Soběslav, Lužnická č. p. 86“ na pozemku p. č. 3891 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města.
Usnesení č. 10/168/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
z 28. 2. 2012 uzavřené mezi městem Soběslav a paní Alenou Bicerovou, Soběslav, kterým se
upravuje cena za pronájem a výměra skutečně užívaného nebytového prostoru ve vlastnictví
města v domě čp. 102 na náměstí Republiky, Soběslav I, s účinností od 1. 6. 2018.
Usnesení č. 10/169/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 901/16
o výměře 20 m2 a p. č. 901/3 o výměře 226 m2, oba v k. ú. Nedvědice, Blaženě a Františku
Fraitovým, Nedvědice, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků přilehlých k jejich
nemovitosti.
Usnesení č. 10/170/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1464/1
o výměře 177 m2 v k. ú. Soběslav Jaroslavě a Milanovi Drdovým, Soběslav, z důvodu
majetkoprávního vypořádání pozemků přilehlých k jejich nemovitosti.
Usnesení č. 10/171/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Soběslav a manželi Komrskovými,
Plzeň, o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na nemovitosti manželů Komrskových
na pozemku p. st. 379 v k. ú. Klenovice způsobené případným pádem stromů ze sousedních
pozemků p. č. 3756 a p. č. 3751 v k. ú. Klenovice, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 10/172/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2734/25
o výměře 198 m2, p. č. 2744/2 o výměře 3 290 m2, p. č. 2751/10 o výměře 39 m2,
p. č. 2754/21 o výměře 1 875 m2, p. č. 2756/148 o výměře 150 m2 a p. č. 3931/6 o výměře
809 m2, vše v k. ú. Soběslav, od společnosti České Farmy, s. r. o., České Budějovice, za
dohodnutou cenu 223.000 Kč z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod
komunikacemi u letiště v Soběslavi.
Usnesení č. 10/173/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej jednotek (bytů se všemi jejich
součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a
spolu se spoluvlastnickým podílem na pozemcích) ve vlastnictví města v domech čp. 373 a
374 v ulici Na Ohradě v Soběslavi, nacházejících se na pozemcích p. č. 1010/2 a 1010/7, dle
předloženého návrhu.
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Usnesení č. 10/174/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Rekonstrukce tenisového kurtu
v Soběslavi“, který se uskuteční 11. 6. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Václav Nedvěd – člen ZM
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Mgr. Petr Lintner – člen RM
Jiří Pour – KT MěÚ – hlas poradní
Usnesení č. 10/175/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Výměna kotlů v plynové kotelně
Soběslav č. p. 55“, který se uskuteční 18. 6. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Petr Lintner – člen RM
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Jiří Pour – KT MěÚ – hlas poradní
Usnesení č. 10/176/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Demolice objektu na pozemku
parc. č. 318/3 v Soběslavi“, které se uskutečnilo 14. 5. a 28. 5. 2018 na MěÚ v Soběslavi.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Miloslav Štefan, Žíšov, za cenu 223.150 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/177/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Elektroprof,
a. s., Praha, na dodávku a montáž nového veřejného osvětlení v Bezděkově ulici v Soběslavi
za cenu 112.051 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/178/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a společností Spilka
a Říha, s. r. o., Soběslav, na opravu cesty od Bechyňského mostu na Svákov za cenu
167.013 Kč + DPH.
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