USNESE NÍ
15. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 4. září 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 15/230/2018
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření
č. 3/2018 – předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 15/231/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné převzetí kanalizace DN300
v délce cca 120 m v k. ú. Zvěrotice od obce Zvěrotice do vlastnictví města.
Usnesení č. 15/232/2018
Rada města bere na vědomí ukončení činnosti paní Marcely Kolouškové ve funkci vedoucí
finančního odboru MěÚ v Soběslavi k 30. 9. 2018 na její žádost. Rada města děkuje paní
Marcele Kolouškové za dlouholetou výbornou práci v této funkci.
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), jmenuje Bc. Zuzanu Schejbalovou, která zvítězila ve výběrovém řízení,
vedoucí finančního odboru MěÚ v Soběslavi s účinností od 1. 10. 2018.
Usnesení č. 15/233/2018
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o budoucí výstavbě
obchodního centra v bývalém areálu Jitony Soběslav.
Usnesení č. 15/234/2018
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou,
vedoucí SZO MěÚ Soběslav, těmto organizacím: Diecézní charita, České Budějovice,
Domácí hospic Jordán, Tábor, Senior-dům Soběslav, Střep, z. s., České Budějovice. Toto
vyjádření se vydává z důvodu podání žádosti o zařazení poskytovatele sociálních služeb do
základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.
Usnesení č. 15/235/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 41 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým dochází v souvislosti s rozšířením separovaného
sběru k navýšení ceny za zajištění jeho svozu a likvidace v Soběslavi a městských částech
Chlebov a Nedvědice v roce 2018 o 27.389 Kč + DPH na celkových 795.309 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/236/2018
Rada města souhlasí s uzavřením souhlasných prohlášení mezi městem Soběslav a E.ON
Energie, a. s., České Budějovice, na zapsání kogeneračních jednotek včetně příslušenství
v kotelnách na sídlišti Svákov, na náměstí a v sokolovně ve sportovním areálu města do
katastru nemovitostí.

Usnesení č. 15/237/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Výstavba parkoviště na p. č. 390
Soběslav“, který se uskuteční 17. 9. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Usnesení č. 15/238/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, projektová a poradenská činnost Soběslav, na zajištění autorského a
technického dozoru investora na akci „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické
náročnosti“ za cenu 125.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/239/2018
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na
adrese Soběslav, část Soběslav II, náměstí Republiky čp. 103, do nájmu Josefu Peškovi.
Usnesení č. 15/240/2018
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s vyřazením
dlouhodobého hmotného majetku – 2 ks myček nádobí Hydro 700 v pořizovací ceně
67.246,9 Kč/kus, rok pořízení 2006, inventární číslo 11468 a 11469 z majetku školy.
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