USNESENÍ
12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 14. dubna 2015 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
U s n e s e n í č. 12/106/2015
a) Rada města se na místě samém seznámila se stavem rekonstrukce domu čp. 1/I na náměstí
Republiky v Soběslavi.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit vypsání výběrového
řízení na zhotovitele projektové dokumentace kompletní rekonstrukce domu čp. 1/I.
U s n e s e n í č. 12/107/2015
Rada města se seznámila s návrhem studie zjednosměrnění ulice Horní příkopy v Soběslavi
předloženým místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským.
Případné zjednosměrnění ulice Horní příkopy bude řešeno v souvislosti se zavedením
regulovaného parkování v centru města.
U s n e s e n í č. 12/108/2015
Rada města souhlasí na návrh ředitelky MŠ Nerudova ul. Bc. Evy Kuklové se zakoupením
nové myčky nádobí a elektrického konvektomatu Rational do majetku mateřské školy na
základě výsledku výběrového řízení organizovaného školou. Myčka bude zakoupena od
společnosti IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu 192.438,40 Kč včetně DPH a elektrický
konvektomat od stejné firmy za cenu 278.170,60 Kč. Obě zařízení budou zakoupena
z investičního fondu mateřské školy.
U s n e s e n í č. 12/109/2015
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o
zahájení stavebních prací na akci „Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Soběslav“.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a stavebně
inženýrskou kanceláří Otakar Slezák, Tábor, na zajištění koordinace BOZP na staveništi akce
„Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Soběslav“ za cenu 41.800 Kč + DPH.
U s n e s e n í č. 12/110/2015
Rada města souhlasí na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala dne 8. 4. 2015,
s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou následujícími uživateli: paní
Blažena Beránková, Soběslav; paní Lidmila Boháčová, Skopytce; paní Vlasta Kadlecová,
Soběslav; manželé Kubů, Tříklasovice.
U s n e s e n í č. 12/111/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na propachtování rybníků a vodních ploch
v k. ú. Soběslav (Nový, Starý) a v k. ú. Skalice nad Lužnicí (Nový, Písecký a Lapač), které se
konalo dne 8. 4. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Rybářství Třeboň, a. s. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2020, s možností prodloužení o dalších 5 let.
U s n e s e n í č. 12/112/2015
Rada města zřizuje Sportovní komisi rady města v následujícím složení:
Předseda: Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Členové: Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Jaroslav Himpan – člen ZM
Marek Nývlt, Soběslav
Martin Krejča, Soběslav
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