USNESE NÍ
11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 31. května 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 11/163/2016
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok
2015 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2015 ve výši 81.130 Kč po zdanění bude
rozdělen následujícím způsobem: 11.130 Kč do sociálního fondu organizace a 70.000 Kč
bude převedeno na nerozdělený zisk minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na
rok 2016 v předloženém znění.
Usnesení č. 11/164/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nový jednací řád ZM dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.
Usnesení č. 11/165/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2015 mezi
městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na provedení změny
projektové dokumentace přízemní části domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi za
cenu 76.140 Kč + DPH v souvislosti s ukončením platnosti nájemní smlouvy se společností
N. S. Centrum, s. r. o., Středokluky, na provozování knihkupectví v tomto objektu.
Usnesení č. 11/166/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslavi a ateliérem O.T.A.,
Praha, na zpracování urbanistické studie prostoru v okolí základní školy E. Beneše a
Gymnázia Soběslav za cenu 77.000 Kč.
Usnesení č. 11/167/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro udělování čestného
občanství města Soběslav dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a správy
majetku paní Věrou Hanzalovou.
Usnesení č. 11/168/2016
Rada města stanovuje program 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční
ve středu 29. 6. 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi,
následujícím způsobem:
1. Jednací řád ZM
2. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2016
3. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města v roce 2016
4. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2017 až 2026 – aktualizace
2016
5. Podmínky prodeje stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov
6. Majetkové převody
7. Protizáplavová opatření
8. Veřejná digitální technická mapa města
9. Páteřní městská datová síť
10. Architektonické řešení centra města
11. Liberalizace zájmového chovu psů na území města

12. Soběslavské cyklostezky
13. Městský hotspot na Náměstí Republiky
14. Různé
Usnesení č. 11/169/2016
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o průběhu stavebních prací na rekonstrukci a přístavbě zázemí sportovní haly.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem – Projektové práce Soběslav na zajištění autorského dozoru na akci: „Stavební
úpravy a přístavba zázemí víceúčelové haly Soběslav“ za cenu 32.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/170/2016
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy DUHA Soběslav, sídl. Míru 750, pro
rok 2016, dle návrhu předloženého ředitelkou školy Mgr. Alenou Krejčovou, v souvislosti
s nákupem nové myčky do školní jídelny školy.
Usnesení č. 11/171/2016
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21. 10. 2009
uzavřené mezi městem Soběslav a společností N. S. Centrum, s. r. o., Středokluky, na
pronájem nebytového prostoru v budově čp. 1, Soběslav I, v k. ú. Soběslav, dohodou
k 30. 6. 2016.
Usnesení č. 11/172/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky prodeje stavebních pozemků
za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě u sídliště Svákov v Soběslavi.
Usnesení č. 11/173/2016
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 8/051/2016 ze dne 13. 4. 2016 souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finanční dotace mezi městem Soběslav a Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, České Budějovice, na
poskytnutí finančního daru ve výši 125.000 Kč na pořízení hydraulické zvedací ruky na
valníkový kontejner a zakoupení defibrilátoru pro požární jednotku HZS JčK, územní odbor
Tábor a pracoviště Soběslav.
Usnesení č. 11/174/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dohod o provedení archeologického výzkumu mezi městem
Soběslav a Husitským muzeem v Táboře v rámci akce „Stavební úpravy a přístavba sportovní
haly“ za cenu 5.000 Kč + DPH a dále v rámci akce „Kanalizace a stabilizační nádrže
Chlebov“ za cenu 45.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/175/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Kotelna ZŠ Soběslav –
výměna teplovodních plynových kotlů“ v ZŠ E. Beneše, které se uskutečnilo 30. 5. 2016 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP – N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.591.978 Kč
+ DPH. Na druhém místě se umístila firma SVITÁK, s. r. o., České Budějovice, za cenu
1.740.359 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/176/2016
Rada města souhlasí na návrh bytové komise k 1. 6. 2016 s výměnou městských bytů
velikosti 3 + 1 v domě čp. 104 za byt 1 + 1 v domě čp. 144/12, oba na náměstí Republiky,
Soběslav, nájemníků Venuše Milotové a Miroslava Šabarta.
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