USNESE NÍ
16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. září 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 16/248/2017
Rada města projednala připravované rozvojové projekty města předložené starostou města
Ing. Jindřichem Bláhou.
Usnesení č. 16/249/2017
Rada města se seznámila s návrhem finální úpravy centrální části náměstí Republiky
v Soběslavi – 5. etapa zpracovaným Ateliérem Kročák, České Budějovice.
Usnesení č. 16/250/2017
Rada města schvaluje nové „Zásady pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska“ dle
návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věrou
Hanzalovou s účinností od 6. 9. 2017.
Usnesení č. 16/251/2017
Rada města bere na vědomí informaci ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše o programu a organizačním zajištění Soběslavských slavností Rožmberských, které se
uskuteční v sobotu 16. září 2017.
Usnesení č. 16/252/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 39 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 2017 o 80.940 Kč + DPH na celkových 731.810 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/253/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Servodata, a. s., Praha, kterým dochází k posunutí termínu dokončení studie
proveditelnosti projektu „Modernizace IT vybavení MěÚ Soběslav“ do 30. 9. 2017.
Usnesení č. 16/254/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Soběslav a Římskokatolickou farností Soběslav na opravy kostela sv. Petra a Pavla, který je
ve vlastnictví církve, ve výši 1.034.800 Kč (z toho 933.000 Kč ze státního rozpočtu
a 101.800 Kč z rozpočtu města Soběslavi) a dále souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a p. Karlem Pakostou, Soběslav, na opravu
hradební zdi na pozemku parc. č. 129/4, která je ve vlastnictví p. K. Pakosty, ve výši
201.600 Kč (z toho 168.000 Kč ze státního rozpočtu, 33.600 Kč z rozpočtu města) v souladu
s Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR a Rozpisem účelové dotace poskytnuté ze státního
rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 pro městskou památkovou zónu
Soběslav.
Usnesení č. 16/255/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru od Římskokatolické farnosti
Soběslav – pozemku parc. č. 885 v k. ú. Soběslav, jehož součástí je stavba kostela sv. Marka
včetně jeho součástí a příslušenství, zřízení věcných břemen služebnosti k výše uvedenému

daru ve prospěch Římskokatolické farnosti Soběslav a ve prospěch Biskupství
českobudějovického a zřízení předkupního práva daru ve prospěch Římskokatolické farnosti
Soběslav.
Usnesení č. 16/256/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 1874/235
o výměře 54 m2, p. č. 1874/247 o výměře 1 014 m2, p. č. 2756/78 o výměře 805 m2 a podíl
ve výši 2/3 z pozemku p. č. 2617/25 o výměře 12 749 m2, vše v k. ú. Soběslav, od
Ing. Pavla Šťovíčka, Praha.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi podílu ve výši 1/3 z pozemku
p. č. 2617/25 o výměře 12 749 m2 v k. ú. Soběslav od společnosti Českomoravská
pozemková, s. r. o., Praha.
Usnesení č. 16/257/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o závazku mezi městem Soběslav a společností
Dividend plus, spol. s r. o., Tábor, ve které se společnost Dividend zavazuje k vybudování
poldru na pozemcích p. č. 3664/116 a 3664/117 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu dle platného územního plánu města.
Usnesení č. 16/258/2017
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 15/245/2017 souhlasí s uzavřením smlouvy
o výpůjčce mezi městem Soběslav a p. Martinem Tomanem, Soběslav, za účelem bezplatného
přenechání k užívání rehabilitačního přístroje Rotren Solo X. Smlouva bude uzavřena na dobu
pěti let s možností opětovného prodlužování.
Usnesení č. 16/259/2017
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 7/111/2017 bere na vědomí informaci tajemníka
MěÚ Soběslav Ing. Radka Brylla o navýšení nákladů akce „Rybník Nový u Soběslavi –
posílení přirozené funkce krajiny“ z důvodu povinnosti zajištění eko-dozoru z původních
29.891.950 Kč + DPH na 30.841.950 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/260/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na
adrese Soběslav, Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, do nájmu Nikole Malenické.
Usnesení č. 16/261/2017
Rada města souhlasí s rozšířením programu 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 20. 9. 2017 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, o následující body:
 Schválení projektu „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“
 Schválení projektu „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“
Usnesení č. 16/262/2017
Rada města souhlasí s umístěním pamětního kamene na pozemku parc. č. 227/2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města, na počest znovuobnovení Sokola v Soběslavi po roce
1989.
Usnesení č. 16/263/2017
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o postupu prací na realizaci inženýrských sítí na sídlišti Svákov – 2. etapa.
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Usnesení č. 16/264/2017
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o povinnostech
vyplývajících z novelizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů.
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