USNESENÍ
10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. května 2020 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 10/145/2020
Rada města bere na vědomí informaci Ing. Hany Petrů, pracovnice kanceláře tajemníka MěÚ
Soběslav, o schválení dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na nástavbu Seniordomu Soběslav.
Usnesení č.10/146/2020
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení Informačního střediska města Soběslavi za
rok 2019 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku
Soběslavská hláska za rok 2019 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Novákovou.
Usnesení č. 10/147/2020
Rada města ukládá realizovat usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 6. 5. 2020.
Usnesení č. 10/148/2020
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 9/061/2020 ze dne 6. 5. 2020 souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a ČR – HZS Jihočeského kraje na
poskytnutí finančního příspěvku (daru) ve výši 110.000 Kč na úhradu části nákladů spojených
s pořízením vybavení jednotky požární ochrany HZS JčK ÚO Tábor (profesionální pračky na
zásahové oděvy).
Usnesení č. 10/149/2020
Rada města v souvislosti s nouzovým stavem, přijatými opatřeními Vlády ČR a jednotlivými
ministerstvy souhlasí s odpuštěním nájmu z nebytových prostor ve vlastnictví města včetně
nebytových prostor spravovaných organizacemi města po dobu uzavření provozovny
z důvodu pandemie koronaviru.
Usnesení č. 10/150/2020
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle
seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem
zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.
Usnesení č. 10/151/2020
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí
s přijetím materiálních darů dle předloženého seznamu.
Usnesení č. 10/152/2020
a) Rada města na základě žádosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra
Falady souhlasí s nákupem osobního užitkového vozidla Citroen Berlingo 1,2 včetně
příslušenství pro potřeby a z finančních prostředků společnosti za cenu 264.190 Kč + DPH.
b) Rada města souhlasí s odprodejem ojetého vozidla zn. Škoda Fabia, rok výroby 2002,
z majetku Správy města Soběslavi, s. r. o., prostřednictvím autobazaru.
Usnesení č. 10/153/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a
Pavlem a Petrem Dvořákovými, Praha, v souvislosti s uložením vodovodní a kanalizační
přípojky pro Obchodní centrum Soběslav do pozemků p. č. 3882 a p. č. 3885/1 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 10/154/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a firmou
Tomáš Hořický, Klenovice, na pronájem části pozemku p. č. 3897 o výměře cca 20 m2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města, pro umístění předzahrádky u restaurace Národ na
dobu určitou od 20. 5. 2020 do 31. 5. 2025.
Usnesení č. 10/155/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou ASFALT
OK GROUP, s. r. o., České Budějovice, na opravu místních komunikací v Soběslavi za cenu
265.800 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/156/2020
Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav
v roce 2020:
Mgr. Alena Krejčová – členka RM
Michal Turek – člen RM
Usnesení č. 10/157/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení dopravního automobilu pro
SDH Soběslav, které se konalo 18. 5. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Techsport, s. r. o., Brno, za cenu 754.000 Kč +
DPH.
Usnesení č. 10/158/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Alfahaus,
s. r. o., Chýnov, na zhotovení stánku s občerstvením na náměstí Republiky v Soběslavi za
cenu 373.813 Kč + DPH.
Usnesení č. 10/159/2020
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě zajištění
voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje, které se budou konat ve dnech 2. a 3. 10. 2020.
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