USNESE NÍ
13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. června 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 13/190/2017
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2016 dle
zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2016 ve výši 780.392,08 Kč bude rozdělen
následujícím způsobem: 39.019,60 Kč do rezervního fondu, 78.039,21 Kč do sociálního
fondu a zbývající část, tj. 663.333,27 Kč, na úhradu ztráty z minulých let.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2017
v předloženém znění.
Usnesení č. 13/191/2017
Rada města ukládá realizovat usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 21. 6. 2017.
Usnesení č. 13/192/2017
Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených
městem – MŠ DUHA Soběslav, MŠ Soběslav, Nerudova 278/II, ZŠ Soběslav, Komenského
20, ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Kulturní dům města Soběslavi, Senior-dům
Soběslav a Poliklinika Soběslav – v předloženém znění.
Usnesení č. 13/193/2017
Rada města souhlasí s realizací projektu DSO Soběslavsko – umístění dvou cyklistických
přístřešků na území města – dle návrhu předloženého starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.
Usnesení č. 13/194/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě realizace
stavebních úprav sokolovny ve sportovním areálu města.
Usnesení č. 13/195/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o jednání se zástupci Římskokatolické
farnosti Soběslav ve věci bezúplatného převodu kostela sv. Marka do vlastnictví města a dále
o nerealizaci obnovy fresky na kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi.
Usnesení č. 13/196/2017
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana
Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu
obědů v rámci školního stravování pro šest žáků této základní školy v období od 1. 9. 2017 do
30. 6. 2018 v celkové částce 28.880 Kč.
Usnesení č. 13/197/2017
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 13/096/2017 ze dne 19. 4. 2017 souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Soběslav, jako budoucím
prodávajícím, a společností DIVIDEND PLUS, spol. s r. o., Tábor, jako budoucím kupujícím,
na prodej pozemků p. č. 3664/107 o výměře 4 122 m2, p. č. 3664/119 o výměře 869 m2, p. č.
3664/80 o výměře 2 400 m2, p. č. 3768/57 o výměře 3 915 m2 a část pozemku p. č. 3805/8 o

výměře cca 3 400 m2, o celkové přibližné výměře 14 708 m2, vše v k. ú. Soběslav, za cenu dle
znaleckého posudku.
Usnesení č. 13/198/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Lenkou
Břízovou, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (kadeřnictví a
holičství) o celkové výměře 24,3 m2 v domě čp. 111 v ulici Palackého v Soběslavi na dobu
5 let od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022.
Usnesení č. 13/199/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2017 mezi
městem Soběslav a firmou RTi Czech, s. r. o., Soběslav, na opravu kanalizace v Květnové
ulici v Soběslavi, kterým se prodlužuje termín dokončení díla z 30. 6. 2017 do
31. 8. 2017.
Usnesení č. 13/200/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Dalibor
Adámek – Projektová činnost, Kardašova Řečice, na rekonstrukci a úpravu ústředního
vytápění a rozvodu plynu v sokolovně a v zimním stadionu ve sportovním areálu v Soběslavi
za cenu117.600 Kč.
Usnesení č. 13/201/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Chlebov – oprava místní komunikace
na parc. č. 579/2, 10, 11“, který se uskuteční 17. 7. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Jan Pehe – člen ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Usnesení č. 13/202/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr
Soběslav“, který se uskuteční 17. 7. 2017
složení:
členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM

dodavatele akce „Stavební úpravy sokolovny
v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM

Usnesení č. 13/203/2017
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Zateplení domu č. p. 109/I v
Soběslavi“, který se uskuteční 17. 7. 2017 v 15:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Jan Pehe – člen ZM
Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o.
Kamil Modl – člen ZM
Usnesení č. 13/204/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na
adrese Soběslav, Soběslav II, Na Pískách čp. 120, do nájmu Josefu Šmatárovi a
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda
Beneše čp. 59/34, do nájmu Josefu Stachovi.
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Usnesení č. 13/205/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., Provozní jednotka Soběslav, na realizaci opravy chodníku a parkoviště u Střední školy
řemeslné ve Wilsonově ulici v Soběslavi za cenu 326.794,76 Kč + DPH.
Usnesení č. 13/206/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Mgr. Štěpánem
Staňkem, Přehořov, na realizaci nového dětského hřiště v parku u Domu dětí a mládeže
v Soběslavi za cenu 166.942 Kč + DPH.
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