USNESE NÍ
11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 30. května 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 11/154/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě projektu – Přestupní dopravní
terminál Soběslav.
Usnesení č. 11/155/2017
Rada města projednala návrh změny č. 1 územního plánu města Soběslavi předložený vedoucí
oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Ing. arch. Dagmar Buzu a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 11/156/2017
Rada města souhlasí s realizací projektu modernizace IT na MěÚ Soběslav dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.
Usnesení č. 11/157/2017
Rada města na základě závěru projednání problematiky sociálního poradenství v ORP Soběslav
v sociálně zdravotní komisi doporučuje starostovi města Ing. Jindřichu Bláhovi, aby za ORP
Soběslav podepsal vyjádření k potřebnosti sociální služby – odborného sociálního poradenství –
pro organizaci Farní charita Týn nad Vltavou.
Usnesení č. 11/158/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Dodávka konstrukčních
prvků pro workoutové hřiště v Soběslavi“, které se uskutečnilo 29. 5. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Clean4you, s. r. o., Olomouc, za cenu 321.700 Kč +
DPH.
Usnesení č. 11/159/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „ČOV Soběslav – obnova
hrubého předčištění“, které se uskutečnilo 29. 5. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma ENVI-PUR, s. r. o., Praha, za cenu 1.608.019 Kč +
DPH.
Usnesení č. 11/160/2017
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o postupu prací na výstavbě ZTV u sídliště Svákov – 2. etapa včetně vyjádření dodavatele stavby
– Vodohospodářských staveb, s. r. o., divize Plzeň.
Usnesení č. 11/161/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na dodavatele rekonstrukce
krytiny terasy včetně zateplení nad severním vstupem do školy, které se konalo 24. 4. 2017
v budově školy. Vítězem výběrového řízení se stala firma Střechy Bohemia, s. r. o., Soběslav, za
cenu 329.069,50 Kč + DPH.

Usnesení č. 11/162/2017
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky města č. 2/2017 o nočním klidu
předložený tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení č. 11/163/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 10.000 Kč Římskokatolické farnosti
Soběslav ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním kulturně vzdělávací akce Noc kostelů 2017, která se koná dne 9. 6. 2017.
Usnesení č. 11/164/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 3.000 Kč paní Marcele Procházkové,
Soběslav, ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním T-mobile olympijského běhu, který se koná 21. 6. 2017.
Usnesení č. 11/165/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou KP projekt,
s. r. o., České Budějovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Zateplení zimního
stadionu v Soběslavi“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, 70. výzva PO5, SC 5.1,
za cenu 49.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 11/166/2017
a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12. 2004
uzavřené mezi městem Soběslav a Danielem Mrázem, Řípec, na pronájem nebytového prostoru
ve vlastnictví města o výměře 54,40 m2 v domě čp. 134 v ulici Protifašistických bojovníků
v Soběslavi dohodou ke dni 31. 5. 2017.
b) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a společností
DAMVEL JH, s. r. o., Řípec, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (prodejna
akvaristiky a chovatelských potřeb) o výměře 54,40 m2 v domě čp. 134 v ulici Protifašistických
bojovníků v Soběslavi na dobu 5 let od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.
Usnesení č. 11/167/2017
Rada města souhlasí s rozšířením programu 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 21. 6. 2017 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi,
o následující body:
 Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017 o nočním klidu
 Volba přísedící Okresního soudu v Táboře
Usnesení č. 11/168/2017
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2017 – rozpočtové opatření
č. 2/2017 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 11/169/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava vodovodních a kanalizačních
přípojek a oprava kanalizačního řadu DN 300 v Bezděkově ulici v Soběslavi“, který se uskuteční
12. 6. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Jiří Pour – prac. OVRR MěÚ
Jiří Kubeš – prac. OVRR MěÚ
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Usnesení č. 11/170/2017
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750,
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od fyzických osob ve
výši 10.000 Kč na podporu realizace projektu s názvem „Zahrada sedmi barev“ – projekt školní
zahrady, která je místem pro vzdělávání dětí školy.
Usnesení č. 11/171/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na
adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32, do nájmu Patriku Vedralovi.
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