USNESE NÍ
20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 1. listopadu 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 20/282/2016
Rada města projednala připomínky občanů města k návrhu řešení dopravního terminálu
v Soběslavi zpracovaným ateliérem O. T. A., Praha.
Usnesení č. 20/283/2016
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o nočním klidu předložený
vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věrou Hanzalovou a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 20/284/2016
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku předložený vedoucí odboru organizačního a správy majetku
paní Věrou Hanzalovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 20/285/2016
Rada města schvaluje výsledek koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského
majetku města Soběslavi, které se uskutečnilo 14. 9. 2016 na MěÚ Soběslav.
Vítězem koncesního řízení se stala firma ČEVAK, a. s., České Budějovice. Na druhém místě
se umístila firma Severočeské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., Ostrava.
Usnesení č. 20/286/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou ISES,
s. r. o., Praha, na zpracování Plánu odpadového hospodářství města Soběslavi za cenu
31.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/287/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a agenturou MEDIA
MARKETING SERVICES, a. s., Praha, na uspořádání kulturního programu pro veřejnost při
„Rozsvěcení vánočního stromu s Radiem Blaník“, které se uskuteční 29. 11. 2016 od
15:00 hodin na náměstí Republiky v Soběslavi, za cenu 35.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/288/2016
Rada města souhlasí s úpravou ceníku pronájmu nebytových prostor a zařízení Kulturního
domu města Soběslavi dle návrhu předloženého ředitelem organizace Mgr. Petrem Valešem
s účinností od 1. 1. 2017.
Usnesení č. 20/289/2016
Rada města na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše
souhlasí s vyřazením a následnou likvidací DHM – dieselelektrického soustrojí, inv. č. 33869,
pořizovací cena 55.089 Kč (pořízeno před rokem 1999), a dále DHIM – škrabky na brambory,
inv. č. 9934, pořizovací cena 12.915 Kč (rok pořízení 2001), z majetku organizace.

Usnesení č. 20/290/2016
a) Rada města souhlasí na návrh jednatele Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
Ing. Petra Matouše s nákupem automobilu zn. Toyota Hilux DC2.4 D-4D, rok výroby 2016,
za cenu 617.624 Kč + DPH. Vozidlo bude zakoupeno z prostředků SLMS, s. r. o.
b) Rada města souhlasí s odprodejem ojetého vozidla Renault Kangoo, rok výroby 2004,
prostřednictvím autobazaru nebo aukce.
Usnesení č. 20/291/2016
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20,
Mgr. Jana Holase souhlasí se zakoupením kopírovacího stroje Canon imageRUNNER 2530i
za cenu 41.820 Kč + DPH od firmy Kvičínský, spol. s r. o., Planá nad Lužnicí, z investičního
fondu školy.
Usnesení č. 20/292/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha, na uložení dešťové kanalizace v souvislosti
s realizací stavby „Dálnice D3, Soběslav – Veselí nad Lužnicí“ na pozemku p. č. 3825 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 20/293/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Římskokatolickou farností Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na
rok 2016 ve výši 1.011.526 Kč na obnovu kostela sv. Petra a Pavla.
Usnesení č. 20/294/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2016 s firmou KAVEX
Bohemia, s. r. o., České Budějovice, na akci „Revitalizace jižní části náměstí Republiky
v Soběslavi – stavební úpravy – 3. etapa“, kterou se prodlužuje termín dokončení díla do
30. 11. 2016 z důvodu kompletní rekonstrukce kanalizace.
Usnesení č. 20/295/2016
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava komunikace v Nedvědicích“,
který se uskuteční 14. 11. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Růžena Domová – členka ZM
Jiří Weber – pracovník OVRR MěÚ, hlas poradní
Usnesení č. 20/296/2016
Rada města na základě výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou souhlasí s použitím finančních prostředků
z investičního fondu školy na nákup multifunkční pánve Frima VCC 311 od firmy
RO Gastroservis–CB, s. r. o., České Budějovice, pro školní jídelnu za cenu 778.151 Kč
včetně DPH.
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