USNESE NÍ
18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. října 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 18/273/2018
Rada města projednala výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, s. r. o., za
1. pololetí 2018 předložený jednatelem SLMS, s. r. o., Ing. Petrem Matoušem.
Usnesení č. 18/274/2018
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu,
výsledcích a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva města, které se uskutečnily
5. a 6. 10. 2018.
Usnesení č. 18/275/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a p. Petrem
Janouchem, Dobrovíz, na dodávku přechodu současného městského kamerového systému na
systém Indigo Vision za cenu 198.770 Kč + DPH a dále s uzavřením smlouvy mezi
uvedenými smluvními stranami o provádění servisu, údržby a oprav MKDS.
Usnesení č. 18/276/2018
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana
Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu
obědů v rámci školního stravování pro 1 žáka této základní školy v období od 1. 10. 2018
do 30. 6. 2019.
Usnesení č. 18/277/2018
a) Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 53 Udržitelná doprava –
Integrované projekty CLLD Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně do
5. výzvy MAS Lužnice – Podpora bezpečné a ekologické dopravy na projekt „Soběslav –
chodníky Tyršova a K Sedlečku“.
b) Rada města souhlasí na základě uskutečněného poptávkového řízení s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Ing. Martin Rybář, Soběslav, na vypracování žádosti a
projektový management v době realizace i udržitelnosti projektu „Soběslav – chodníky
Tyršova a K Sedlečku“ za cenu 96.800 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 18/278/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 10 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12. 2004, ve
znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým
se aktualizují přílohy č. 1 – Seznam domů a bytů spravovaných Správou města Soběslavi
(prodej bytů v domech čp. 373 a 374 v ulici Na Ohradě) a přílohy č. 2 – Nebytové prostory
spravované Správou města Soběslavi (změna výměry u čp. 103/I, změna nájemce v čp. 148/I,
doplnění nových nebytových prostor – sv. Marek a skladové prostory u nádraží) s účinností
od 1. 11. 2018.
Usnesení č. 18/279/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací
akce „Soběslav: smyčka k. NN realizace staveb“ na pozemku p. č. 3923/1 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 18/280/2018
Rada města souhlasí s uzavřením čtyř smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě v souvislosti s realizací akce „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor,
II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. – Soběslav“ mezi městem
Soběslav a:
a) Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, na p. č. 4022/68 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.
b) Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, na p. č. 519/2, 3012 a 3438
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
c) Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, a Motorem Jikov Strojírenská,
a. s., Soběslav, na p. č. 3833 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
d) Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, a Impregnací Soběslav, s. r. o.,
Soběslav, na p. č. 683/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Impregnace Soběslav, s. r. o.,
kdy město Soběslav je vlastníkem vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace uložené do
uvedeného pozemku.
Usnesení č. 18/281/2018
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici
Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady
města.
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