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

Usnesení č. 19/269/2016
Rada města si na místě samém prohlédla přízemní prostory domu čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí tohoto objektu.
Usnesení č. 19/270/2016
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ
Ing. Radka Brylla o průběhu, výsledcích a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva
Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR, které se uskutečnily ve dnech 7., 8., 14. a 15. 10.
2016.
Usnesení č. 19/271/2016
Rada města se za přítomnosti vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ
Ing. arch. Dagmar Buzu seznámila s opravami kulturních památek ve městě realizovaných
v rámci regenerace městské památkové zóny v roce 2016.
Usnesení č. 19/272/2016
Rada města vydává Nařízení města Soběslavi č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města v předloženém znění.
Usnesení č. 19/273/2016
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase s přijetím
účelově určeného peněžitého daru ve výši 5.000 Kč od firmy Hervis sport a móda, s. r. o., za
vítězství žáků základní školy v celostátní soutěži Talent roku 2016 v kategorii Mladý talent za
minulý školní rok, určeného na nákup sportovního vybavení pro základní školu.
Usnesení č. 19/274/2016
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Vánočního jarmarku Rolničky“ v sobotu
10. 12. 2016 od 8:30 hod. do 12:00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 19/275/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2016 hudebně literárnímu seskupení Hamave na částečné pokrytí
finančních nákladů spojených s pořádáním Rybovy mše vánoční, která se uskuteční
20. 12. 2016 v KDMS.
Usnesení č. 19/276/2016
Rada města souhlasí s umístěním přijímacího zařízení (antény) vysokorychlostního internetu na
střeše budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka v Soběslavi (poliklinika) v souvislosti s připravovanou
digitalizací rentgenového pracoviště, které provozuje MUDr. Radim Zeman.
Usnesení č. 19/277/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav:
Přípojka NN Nejedlý“ na pozemku p. č. 1506/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 19/278/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 37 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru
ve městě s firmou Rumpold, s. r. o., Tábor, kterým se zvyšuje cena za svoz separovaného odpadu
v roce 2016 o 6.820 Kč + DPH z důvodu navýšení počtu stanovišť kontejnerů.
Usnesení č. 19/279/2016
Rada města souhlasí s použitím provozních prostředků poskytnutých zřizovatelem MŠ DUHA
Soběslav, sídliště Míru, v rámci schváleného rozpočtu školy na rok 2016 na překlenutí doby od
zahájení realizace již schváleného projektu s názvem „Společně ke kvalitě ve vzdělávání“ pod
registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001177 z programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání výzvy číslo 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazováníšablony pro MŠ a ZŠ do doby zaslání dotace z MŠMT.
Usnesení č. 19/280/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 ve výši
200.000 Kč na opravy sportovišť ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 19/281/2016
Rada města souhlasí s použitím znaku města na vstupenkách a plakátech akce Kreativ 2016,
která se bude konat 17.–19. 11. 2016 v Kulturním domě města Soběslavi, dále v publikaci
„Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska“ vydávané v edici KAM po Česku, z. s., Praha, a na
reklamních předmětech dodávaných pro město firmami PETA Bohemia, spol. s r. o., Soběslav, a
Viva Design, s. r. o., Tábor.
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