USNESE NÍ
17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. září 2017 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 17/265/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o postupu prací na
přípravě projektu „Dopravní přestupní terminál Soběslav“.
Usnesení č. 17/266/2017
Rada města se seznámila se studií vedení cyklistické dopravy v centru města zpracovanou
Ing. Martinem Jáchymem, České Budějovice.
Usnesení č. 17/267/2017
Rada města projednala návrh bruslařské dráhy „U Plovárny, u řeky Lužnice“ zpracovaný
firmou ADOS – Ing. Adolf Jebavý, Brno.
Usnesení č. 17/268/2017
Rada města bere na vědomí stav objektu bývalého domu dětí a mládeže na pozemku parc.
č. 318/3 v k. ú. Soběslav dle statického posudku zpracovaného Ing. Václavem Müllerem,
Tábor.
Usnesení č. 17/269/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Dětské hřiště Svákov
– herní prvky a mobiliář“, které se uskutečnilo 4. 9. a 18. 9. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Wotan Forest, a. s., České Budějovice, za cenu
393.310 Kč + DPH.
Usnesení č. 17/270/2017
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 15/222/2017 ukládá místostarostovi města
Mgr. Vladimíru Drachovskému zajistit zpracování finálního návrhu koncepce rozvoje a
udržitelnosti dětských hřišť v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích.
Usnesení č. 17/271/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 48.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2017 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Soběslav na
částečnou úhradu nákladů spojených se zřízením bezbariérového vstupu do evangelického
kostela v Soběslavi.
Usnesení č. 17/272/2017
Rada města souhlasí se zapojením Základní školy Soběslav, Komenského 20, do projektu
s názvem „ZŠ Soběslav, Komenského“, reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0005399, v rámci
výzvy č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ I“ z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, který je zaměřený na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu
mimoškolních aktivit v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Celkové náklady na tento projekt
ve výši 1.166.298 Kč jsou plně hrazeny z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.

Usnesení č. 17/273/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou KP projekt, s. r. o., České Budějovice, ze dne 2. 6. 2017, kterým dochází k posunutí
termínu podání žádosti o dotaci na akci „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické
náročnosti“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5 – Energetické
úspory, do 30. 11. 2017.
Usnesení č. 17/274/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, projektová činnost Soběslav, na zhotovení projektové dokumentace pro
stavební povolení a provedení stavby na akci „Zimní stadion v Soběslavi – snížení
energetické náročnosti“ za cenu 197.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 17/275/2017
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Tareka,
s. r. o., Tábor, na výkon technického dozoru investora v rámci stavby „Zateplení domu
č. p. 109/I v Soběslavi“ za cenu 39.800 Kč + DPH.
Usnesení č. 17/276/2017
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na
adrese Soběslav, Soběslav I, Protifašistických bojovníků čp. 134/14, do nájmu Ivetě Pasekové
a s přenecháním městského bytu velikosti 3+0 na adrese Soběslav, Soběslav II, Kadlecova
čp. 321/1, do nájmu Dagmar Fialové.
Usnesení č. 17/277/2017
Rada města na základě výběrového řízení organizovaného Mateřskou školou DUHA Soběslav
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi MŠ Duha a firmou Dřevovýroba Vaněk, s. r. o.,
Soběslav, která zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Zahrada sedmi barev“ –
1. etapa za cenu 846.089,04 Kč vč. DPH.
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