USNESE NÍ
12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 13. června 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 12/172/2017
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební
poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na výběr dodavatele akce „Stavební úpravy domu
čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu 49.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/173/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy z veřejného
projednání studie řešení předprostoru ZŠ E. Beneše a gymnázia, které se konalo ve středu
7. 6. 2017.
Usnesení č. 12/174/2017
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o pokračující přípravě zhotovení „Pasportu a analýzy využitelnosti a perspektivy herních hřišť
města Soběslav“, který zpracovává společnost Bušim, s. r. o., Lysá nad Labem.
Usnesení č. 12/175/2017
a) Rada města souhlasí s podáním žádosti o podporu kinematografie ve výzvě Digitalizace a
modernizace kin v roce 2017–2018 v dotačním okruhu 4. Projekt v oblasti technického
rozvoje a modernizace kinematografie ev. č. výzvy 2017-4-1-10 Státnímu fondu
kinematografie, týkající se výměny projekčního plátna v kině v Soběslavi, Kulturním domem
města Soběslavi, příspěvkovou organizací města, IČ 690 92 150.
b) Rada města souhlasí s realizací výměny plátna v objektu Kina Soběslav, Nerudova 424,
392 01 Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 12/176/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou VITA software,
s. r. o., Praha, na poskytnutí práv k užívání softwaru pro potřeby Městského úřadu v Soběslavi
za cenu 21.777 Kč + DPH a dále dodatku č. 3 smlouvy o technické podpoře, kterým se
zvyšuje cena technické podpory v souvislosti s poskytnutím práv k užití softwaru o částku
18.340 Kč + DPH ročně.
Usnesení č. 12/177/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou elektro
Novák, a. s., Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (prodejna
průmyslového zboží) o celkové výměře 504 m2 na sídlišti Míru v domě čp. 747, Soběslav III,
na pozemku p. č. 1490/13 v k. ú. Soběslav na dobu 5 let od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2022.
Usnesení č. 12/178/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění pamětní desky
z 16. 12. 2015 uzavřené mezi městem Soběslav a vlastníky domu čp. 30 v Jirsíkově ulici,
Soběslav I, paní Monikou Slabou, Martinem Slabým a manžely Danou a Petrem Slabých,
Soběslav, kterým se upravuje povinnost o údržbu a kontrolu upevnění pamětní desky.
Usnesení č. 12/179/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 519/4 o výměře
1 229 m2 a p. č. 519/3 včetně stavebního objektu č. e. 811 o výměře 44 m2, vše v k. ú.
Soběslav, prostřednictvím realitní kanceláře za minimální cenu 390.000 Kč.

Usnesení č. 12/180/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2617/33 o výměře
10 364 m2 v k. ú. Soběslav od pana Luďka Brandejse, Stříbřec, prostřednictvím realitní
kanceláře M&M reality holding, a. s., Praha, za cenu 30 Kč/m2.
Usnesení č. 12/181/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 1182/26, 1182/27 a
1182/25 v k. ú. Soběslav od fyzických osob z důvodu scelení pozemků v lokalitě „Na
Lázních“ v Soběslavi.
Usnesení č. 12/182/2017
Rada města souhlasí se změnou pojistné smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav a Českou
pojišťovnou, a. s., spočívající v navýšení pojištění vozidel města pro rok 2017 o 227 Kč
v souvislosti s pořízením přívěsu pro Sbor dobrovolných hasičů Soběslav.
Usnesení č. 12/183/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, na základě které poskytne Jihočeský kraj městu
finanční prostředky ve výši 60.000 Kč na pořízení nových IT technologií do Informačního
střediska města Soběslavi.
Usnesení č. 12/184/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, na základě které poskytne Jihočeský kraj městu
finanční prostředky ve výši 117.000 Kč na opravu střechy objektu recepce a restaurace na
plovárně v Soběslavi.
Usnesení č. 12/185/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ADS Ing. Adolf
Jebavý – projektant, Brno, na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení
bruslařské dráhy „U Plovárny, u řeky Lužnice“ v Soběslavi za cenu 102.477 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/186/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Ladislav
Prchlík, Klempířství – pokrývačství, Soběslav, na provedení opravy střechy objektu recepce a
restaurace na plovárně v Soběslavi za cenu 224.229,50 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/187/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Projekt centrem
NOVA, s. r. o., Pelhřimov, na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení akce
„Dopravní přestupní terminál – Soběslav“ za cenu 198.800 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/188/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ateliérem OTA,
s. r. o., Praha, na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace výpravní budovy ČD
v Soběslavi“ za cenu 140.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/189/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Oprava vodovodních
a kanalizačních přípojek a oprava kanalizačního řadu DN 300 v Bezděkově ulici v Soběslavi“,
které se uskutečnilo 12. 6. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
1.223.839,24 + DPH.
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