USNESENÍ
16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 10. června 2019 od 14:30 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 16/167/2019
Rada města projednala finální verzi studie budoucího rozvoje lokality „Na Ohradách“
zpracovanou architektonickým studiem Aska, Tábor, a ukládá vedoucí oddělení územního
plánování a památkové péče OVRR MěÚ Soběslav Ing. Dagmar Buzu studii zveřejnit a
shromáždit k ní připomínky občanů.
Usnesení č. 16/168/2019
Rada města projednala návrh změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. ZM 2/2019 –
předložený pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 16/169/2019
Rada města bere na vědomí informaci ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše o přípravě, organizačním zajištění a financování městských „slavností úrody“, které se
uskuteční v sobotu 14. 9. 2019, a dále informaci o přípravě provozu letního kina u hradu
v Soběslavi v letošním roce.
Usnesení č. 16/170/2019
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního
fondu S-domu na nákup multifunkční pánve Rational VCC211 od firmy IN-Gastro, s. r. o.,
Tábor, za cenu 461.634,60 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/171/2019
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 1121/1 v k. ú. Soběslav o výměře cca
30 m2 (dvě parkovací stání na parkovišti u letního koupaliště) společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o., České Budějovice, za účelem vybudování dobíjecí stanice E.ON Drive Fast
pro elektromobily. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.
Usnesení č. 16/172/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu finanční
prostředky z dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2019, na projekt „Stavební úpravy společenského domu v Nedvědicích“, ve
výši 958.000 Kč.
Usnesení č. 16/173/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu mezi městem Soběslav a firmou
Milan Moc - GIPS, Soběslav, kterou se řeší ukončení nájmu nebytových prostor (garáží) na
pozemku p. č. 4022/5 v k. ú. Soběslav dohodou ke dni 31. 7. 2019.
Usnesení č. 16/174/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu ze dne 3. 11. 2004 mezi
městem Soběslav a Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Soběslav, který řeší snížení
nájemného na 10.000 Kč od roku 2019.

Usnesení č. 16/175/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
10. 11. 2004 mezi městem Soběslav, Ladislavem Růžičkou, Soběslav, a Annou Průšovou,
Soběslav, kterým se řeší prodloužení doby nevyužívání nebytových prostor v domě čp. 1/I na
náměstí Republiky v Soběslavi po dobu rekonstrukce budovy, tj. do 31. 8. 2019.
Usnesení č. 16/176/2019
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a p. Otakarem
Slezákem, Tábor, na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě
akce „Oprava severní strany domů čp. 101-104/I“ za cenu 10.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/177/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, České Budějovice, ve spolupráci s městem na výběr dodavatele veřejné
zakázky „Opěrná zeď III/1351 Soběslav“, které se uskutečnilo 6. 6. 2019 v Českých
Budějovicích.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, za
cenu 3.224.258,70 Kč. Podíl města na uvedené zakázce činí 1.323.611,79 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/178/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií
ČCE – střediskem Rolnička, Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města
na rok 2019 ve výši 340.000 Kč na podporu činnosti Rolničky.
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