USNESE NÍ
18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. září 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 18/253/2016
Rada města ukládá realizovat usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 21. září 2016.
Usnesení č. 18/254/2016
Rada města souhlasí s návrhem dispozice přízemí domu čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi zpracovaným Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.
Usnesení č. 18/255/2016
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě a
organizačním zajištění voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu PČR, které se
uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016.
Usnesení č. 18/256/2016
Rada města souhlasí na návrh ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše
s použitím investičního fondu organizace na nákup osobního automobilu zn. Volkswagen
Transporter 7HC-BUS, rok výroby 2005, za cenu 260.000 Kč a s odprodejem vozidla Peugeot
Expert, rok výroby 2000, prostřednictvím autobazaru.
Usnesení č. 18/257/2016
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior–domu Soběslav pro rok 2016 dle
návrhu předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou Petráskovou v souvislosti s nákupem
plynového varného kotle v návaznosti na usnesení RM č. 14/223/2016.
Usnesení č. 18/258/2016
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase s přijetím
účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu obědů pro tři žáky této základní
školy v období od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017 v celkové částce 12.354 Kč.
Usnesení č. 18/259/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.500 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 o. p. s. I MY, Soběslav, na částečné pokrytí finančních nákladů
spojených s pořádáním benefičního divadelního představení, které se uskuteční 27. 11. 2016
od 19:00 hod. v KDMS.
Usnesení č. 18/260/2016
Rada města souhlasí s ukončením platnosti dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 9. 1. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav a společností Klinické laboratoře
Tábor, a. s., Sudoměřice u Tábora, na pronájem nebytového prostoru v podkroví budovy
čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav (poliklinika), o výměře 55,60 m2 dohodou k 30. 9. 2016.

Usnesení č. 18/261/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mezi městem Soběslav a obcí Sviny na zajištění
výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací Městským úřadem
v Soběslavi. Město Soběslav je schopno svými orgány řádně zabezpečit výkon výše uvedené
agendy.
Usnesení č. 18/262/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Sviták –
měření a regulace tepla, s. r. o., České Budějovice, na dodávku a montáž nového systému
měření a regulace pro kotelnu ZŠ E. Beneše v Soběslavi za cenu 194.850 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/263/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi
městem Soběslav a Husitským muzeem v Táboře v rámci akce „Komunikace a inženýrské
sítě pro RD, u sídl. Svákov, 2. etapa“ za cenu 10.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/264/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a
firmou Stanislav Návrat, Bechyně, ze dne 14. 3. 2016 na opravu fasády ZŠ Komenského ul.,
kterým se zvyšuje cena díla o 297.146 Kč + DPH na celkových 2.347.122 Kč + DPH
z důvodu rozšíření stavebních prací, úpravy střešní krytiny a klempířských prvků.
Usnesení č. 18/265/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou TEZZO
Tábor, s. r. o., na dodávku a montáž kolumbární stěny s 18 úložnými místy na hřbitov
v Soběslavi za cenu 96.296 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/266/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou František
Kouba, Rybova Lhota, na zhotovení terasy se schodištěm u Společenského centra
Soběslavska za cenu 166.258 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/267/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, Projektová činnost Soběslav, na zhotovení prováděcí projektové dokumentace
na bezbariérové řešení ZŠ Komenského Soběslav za cenu 72.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/268/2016
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+1
v čp. 7/18 v ulici Na Pršíně v Soběslavi do nájmu Jindřichu Vokůrkovi.
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