USNESE NÍ
13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 28. června 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 13/190/2016
Rada města schvaluje účetní závěrku Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2015 dle zprávy
předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2015 ve výši 276.753,51 Kč bude rozdělen
následujícím způsobem: 13.838 Kč do rezervního fondu, 41.513 Kč do sociálního fondu a
zbývající část, tj. 221.402,51 Kč, na úhradu ztráty z minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2016
v předloženém znění.
Usnesení č. 13/191/2016
a) Rada města bere na vědomí studii Transparentní radnice – 1. část zpracovanou Ing. Petrem
Králem, Soběslav.
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit při nákupu softwarového
vybavení pro finanční odbor MěÚ modul, který umožní provozování „rozklikávacího“
rozpočtu města.
Usnesení č. 13/192/2016
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, pro
rok 2016 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou v souvislosti
s nákupem setu interaktivní tabule SMART Board M680.
Usnesení č. 13/193/2016
a) Rada města se seznámila s variantním návrhem úpravy parkování v centrální části náměstí
Republiky v Soběslavi zpracovaným Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně
Hořické uvedené návrhy zveřejnit a shromáždit k nim připomínky občanů.
Usnesení č. 13/194/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Revitalizace jižní
části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 3. etapa“, který se uskuteční
14. 7. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Kamil Modl – člen ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Jaroslav Himpan – člen ZM
Jiří Weber – OVRR MěÚ – hlas poradní
Usnesení č. 13/195/2016
Rada města se seznámila s protokolem o jednání před soudem prvního stupně v kauze
Společenské centrum Soběslavska, které se konalo 10. 6. 2016 v Táboře, a souhlasí
s přípravou dohody o soudním smíru dle návrhu předloženého právní kanceláří Schönherr,
s. r. o., Praha, která zastupuje město.

Usnesení č. 13/196/2016
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených
věcí, který se uskutečnil dne 15. 6. 2016.
Rada města souhlasí s vyřazením prodaných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu
předloženého pracovnicí odboru kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav sl. Šárkou Kroupovou,
DiS.
Usnesení č. 13/197/2016
Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, na propachtování zemědělských pozemků v majetku města
v k. ú. Soběslav a Chlebov o celkové výměře 85,1998 ha s účinností od 1. 7. 2016 na dobu
určitou do 30. 6. 2026.
Usnesení č. 13/198/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a paní Vlastou Nýdlovou, Tábor, na pronájem přízemních prostor nemovitosti
umístěné na pozemku p. č. 1113 v k. ú Soběslav (altánek u Nového rybníka) o přibližné
výměře 20 m2 na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016 za účelem umístění výstavy
fotografií.
Usnesení č. 13/199/2016
Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a panem
Vojtěchem Trubačem, Klenovice, na propachtování zemědělských pozemků p. č. 1036/1,
2596/1, 2596/6, 2596/22, 2617/7, 2641/2, 2641/15, 2641/18, 2641/19, 2641/23, 2641/27
v k. ú. Soběslav o celkové výměře 2,1533 ha, které jsou ve vlastnictví města, s účinností
od 1. 7. 2016 na dobu určitou do 30. 6. 2026.
Usnesení č. 13/200/2016
a) Rada města ruší usnesení č. 5/005/2015 ze dne 6. 1. 2015,
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Na Pilátě:
k. NN Ciperová“ na pozemku p. č. 2576/12 v k. ú. Soběslav, který je ve spoluvlastnickém
podílu města.
Usnesení č. 13/201/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů mezi městem
Soběslav a firmou EKO–PF, spol. s r. o., Hlincová Hora, na zajištění bezplatné dodávky čtyř
sběrných nádob na sběr potravinářských olejů a tuků a jejich následnou likvidaci na území
města Soběslavi.
Usnesení č. 13/202/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro
inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, na realizaci akce „Revitalizace jižní části náměstí
Republiky v Soběslavi 3. etapa“ na pozemcích parc. č. 3905/9, 3906/2, 3983/2, 3989 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Usnesení č. 13/203/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy
prodejny novin a tabáku, dům č. p. 150/I, Soběslav“, které se uskutečnilo 13. 6. 2016 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, za cenu
193.193 Kč + DPH.
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Usnesení č. 13/204/2016
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 2 + 1
v čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi do nájmu Kláře Trešlové Káškové.
Usnesení č. 13/205/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 887.000 Kč z dotačního programu „Rozvoj hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje“ na stavební úpravy domu čp. 58 v ulici E. Beneše za účelem
vytvoření startovacích bytů v Soběslavi.
Usnesení č. 13/206/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií ČCE –
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Praha, kterou Diakonie ČCE daruje městu
finanční částku ve výši 160.225 Kč v rámci projektu „Odolná obec“ na zakoupení 16 kusů
vysoušečů.
Usnesení č. 13/207/2016
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše s přijetím daru ve výši 24.000 Kč od společnosti OSA – Ochranného svazu autorského
pro práva k dílů hudebním, Praha, za účelem propagace hudební tvorby při 22. ročníku
mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav 2016 pořádaným KDMS.
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