USNESENÍ
18. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. července 2019 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Usnesení č. 18/188/2019
a) Rada města ruší své usnesení č. 14/141/2019 ze dne 14. 5. 2019.
b) Rada města souhlasí s konáním akce „GraffitEko“ – malování na kontejnery na tříděný
odpad v roce 2019 za podmínek stanovených radou města.
Usnesení č. 18/189/2019
Rada města ukládá realizovat usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 26. 6. 2019.
Usnesení č. 18/190/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „ČOV Soběslav –
obnova odvodnění kalu, I. etapa“.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
5.085.548 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/191/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 4/2019 ve znění předloženém pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.
Usnesení č. 18/192/2019
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50,
Mgr. Vlastimila Říhy 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 pět žáků této základní školy v období
od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020 v celkové částce 28.757 Kč.
Usnesení č. 18/193/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na veřejnou zakázku
„Venkovní učebna přírodních věd“ jako první části projektu „Venkovní učebna pro
přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010344, z programu IROP, 3. Výzva MAS LužniceIROP-Infrastruktura pro vzdělávání a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi ZŠ E. Beneše
a firmou Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, na realizaci uvedené zakázky za cenu
1.845.153,25 Kč s DPH.
Usnesení č. 18/194/2019
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové
s přijetím věcného daru v hodnotě 2.527 Kč od firmy 2P Servis, s. r. o., Plzeň, do majetku
Senior-domu.
Usnesení č. 18/195/2019
Rada města schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav v roce
2019 dle návrhu předloženého ředitelkou Senior-domu Ing. Zinou Petráskovou.
Usnesení č. 18/196/2019
Rada města projednala žádost fotbalového klubu TJ Spartak Soběslav o finanční podporu na
úhradu části nákladů spojených s účastí družstva mužů v divizní soutěži.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek fotbalovému klubu
TJ Spartak Soběslav ve výši 250.000 Kč.
Usnesení č. 18/197/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a
firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, uzavřenou dne 9. 8. 2018, na akci „Zimní stadion
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“, kterým se upravuje cena díla o dodatečně
objednané práce z 21.989.547 Kč na 23.128.074,09 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/198/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a
firmou Ing. Pantoflíček Miroslav, Projektová a poradenská činnost, Soběslav, ze dne
29. 5. 2019 na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
„Oprava severní strany domů č. p. 101/I až 104/I Soběslav“, kterým se mění název akce na
„Zateplení a oprava severní strany domů č. p. 101/I až 104/I Soběslav“.
Usnesení č. 18/199/2019
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a REHAB-CENTRUM TÁBOR, s. r. o., Tábor, na pronájem nebytových prostor
v 1. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v Soběslavi o celkové výměře
52,6 m2 v souvislosti se změnou právní formy podnikání MUDr. Markéty Tomáškové.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2019.
Usnesení č. 18/200/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav, jako budoucí oprávněný, Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako investor, a společností PRO-DOMA,
SE, Praha, jako budoucí povinný, v souvislosti s realizací akce „SO 51-71-03 Žst. Soběslav,
přeložka vody DN100 a řadů DN300 v přel. sil. III/13521“ na pozemku p. č. 3710/1 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví společnosti PRO-DOMA.
Usnesení č. 18/201/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, na realizaci projektu Pořízení navigačních systémů
pro pěší a informační nosič do centra města Soběslavi. Výše poskytnuté dotace je
70.000 Kč, podíl města činí 106.297 Kč.
Usnesení č. 18/202/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, na realizaci projektu Modernizace vybavení
infocentra města Soběslav. Výše poskytnuté dotace je 30.000 Kč, předpokládaný podíl
města činí 12.857 Kč.
Usnesení č. 18/203/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1928/8 o výměře
79 m2, p. č. 1928/9 o výměře 69 m2, p. č. 1928/6 o výměře 1 m2, p. č. 1827/2 o výměře 14 m2
a p. č. 1827/3 o výměře 41 m2, vše v k. ú. Soběslav, Českému rybářskému svazu, z. s.,
Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků v areálu ČRS „Na Brousku“
v Soběslavi.
Usnesení č. 18/204/2019
Rada města ruší své usnesení č. 9/076/2019 ze dne 5. 3. 2019.
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Usnesení č. 18/205/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu dopravního prostředku a marketingové
spolupráci mezi městem Soběslav a E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, na
bezplatné zapůjčení elektro skútru pro potřeby Městské policie Soběslav. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31. 10. 2019.
Usnesení č. 18/206/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Elektroprof,
a. s., Praha, na dodávku a montáž osvětlovacích bodů veřejného osvětlení v ulici Bezděkova a
na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 135.312 Kč + DPH.
Usnesení č. 18/207/2019
Rada města souhlasí se změnou plánu účetních odpisů MŠ Duha na rok 2019 dle návrhu
předloženého ředitelkou školy Mgr. Alenou Krejčovou.
Usnesení č. 18/208/2019
Rada města na žádost ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s použitím fondu
investic školy na opravu nemovitého majetku – vstupních dveří do sociálního zařízení –
ve výši 22.143 Kč.
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