USNESE NÍ
16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 23. srpna 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 16/228/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Program regenerace městské památkové
zóny Soběslav, V. etapa pro roky 2017–2026, dle návrhu zpracovaného vedoucí oddělení
územního plánování a památkové péče odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ
Soběslav Ing. arch. Dagmar Buzu.
Usnesení č. 16/229/2016
Rada města souhlasí s programem 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 21. 9. 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, následujícím způsobem:
1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2016
2. Program regenerace městské památkové zóny Soběslav, V. etapa pro roky 2017–2026
3. Pravidla pro udělování čestného občanství města Soběslav
4. OZV č. 2/2016 o nočním klidu
5. OZV č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
6. Majetkové převody
7. Různé
Usnesení č. 16/230/2016
Rada města zřizuje Komisi odpadového hospodářství v následujícím složení:
Předseda: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Členové: Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
Ing. Zdeněk Kozlíček, Soběslav
Ing. Pavel Plát, Soběslav
Václav Novotný – SMS, s. r. o.
Tajemník: Ing. Jan Mošnička – pracovník OŽP MěÚ
Usnesení č. 16/231/2016
Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Soběslav“, který se uskuteční
14. 9. 2016 v 10:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
Jaroslav Himpan – člen ZM
Mgr. Milan Dančišin – člen ZM
Jiří Grauer – GPL–INVEST, s. r. o.
Vladimír Šimončík – GPL–INVEST, s. r. o.
Ing. Jana Sborníková – GPL–INVEST, s. r. o.
Ing. Eva Horecká – GPL–INVEST, s. r. o.
Usnesení č. 16/232/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
SKY-KITE, s. r. o., České Budějovice, kterou firma SKY-KITE, s. r. o., daruje městu
Soběslav dětské hřiště vystavěné před restaurací „U Mrtvoly“ v Mrázkově ulici v Soběslavi
na pozemku ve vlastnictví města p. č. 2181/2 v k. ú. Soběslav v hodnotě 160.015,30 Kč
vč. DPH.

Usnesení č. 16/233/2016
Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 2103/397 v k. ú. Soběslav
mezi prodávajícími manželi Ivou a Janem Smitkovými, Želeč, a kupujícím Rostislavem
Křiklánem, Soběslav, za účasti města Soběslavi. Touto kupní smlouvou dochází zároveň
k převzetí finančního závazku vůči městu Soběslav v případě nedodržení dokončení stavby
rodinného domu do 26. 1. 2021. Manželé Iva a Jan Smitkovi, Želeč, koupili zmíněný
pozemek v rámci prodeje pozemků v lokalitě za sídlištěm Svákov v roce 2011.
Usnesení č. 16/234/2016
Rada města souhlasí:
1) s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 12. 2007
mezi městem Soběslav a Všeobecnou interní ambulancí, s. r. o., Tábor, na pronájem
nebytových prostor v 1. patře v budově čp. 159 (Poliklinika), kterým se upravuje
článek V. Práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy o podmínky podnájmu třetí
osobě;
2) s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Všeobecnou interní
ambulancí, s. r. o., Tábor, a Všeobecnou kardiologickou ambulancí, s. r. o., Tábor, na
pronájem nebytových prostor ordinace interní ambulance v 1. patře v budově čp. 159
(Poliklinika) s účinností od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 16/235/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení výběrového řízení formou licitace
mezi firmou SORETA Group, a. s., Praha, pracoviště Tábor, a městem Soběslav za účelem
prodeje stavebních pozemků v lokalitě za sídlištěm Svákov, které se uskuteční v pondělí
12. září 2016 od 15:00 hod. v Kulturním domě města Soběslavi.
Usnesení č. 16/236/2016
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Automoto
klubem Soběslav na pronájem asfaltové plochy v areálu Automoto klubu Soběslav včetně
potřebného zázemí pro konání zkoušek z praktické jízdy žadatelů o řidičské oprávnění na
motocykly s platností od 1. 9. 2016.
Usnesení č. 16/237/2016
Rada města souhlasí s textem soudního smíru mezi městem Soběslav a firmou Tareka, s. r. o.,
Tábor, připraveném právním zástupcem města AK Schönherr, s. r. o., Praha, týkající se kauzy
„Společenské centrum Soběslavska“.
Usnesení č. 16/238/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Rekonstrukce lávky pro pěší a
cyklisty "NA LŮSECH", Soběslav“ přes Černovický potok u Domu dětí a mládeže, který se
uskuteční 31. 8. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Kamil Modl – člen ZM
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Mudr. Jan Chabr – člen ZM
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ
Usnesení č. 16/239/2016
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy domu
čp. 58/II, Soběslav“ (v ulici E. Beneše), které se uskutečnilo 22. 8. 2016 na MěÚ Soběslav.
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Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu 2.695.089 Kč +
DPH. Na druhém místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
2.722.383 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/240/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií ČCE –
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Praha, kterým Diakonie ČCE daruje městu
finanční částku ve výši 6.000 Kč v rámci projektu „Odolná obec“ na zakoupení dvou kusů
hadic a spojek k čerpadlům pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Soběslav.
Usnesení č. 16/241/2016
Rada města souhlasí se zavedením nového oboru vzdělávání Základní škola speciální
79-01-B/01 na Střední škole řemeslné a Základní škole Soběslav, Wilsonova 405, 392 01
Soběslav.
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