USNESENÍ
20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 20. října 2020 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 20/269/2020
Rada města se na místě samém seznámila s novým zařízením a provozem ČOV Soběslav.
Usnesení č. 20/270/2020
Rada města projednala činnost svých komisí k 30. 9. 2020.
Usnesení č. 20/271/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 4/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.
Usnesení č. 20/272/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce hřiště na sídlišti
Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích“, které se uskutečnilo 5. 10. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Sport-Technik Bohemia, s. r. o., Praha, za cenu
5.423.902 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/273/2020
Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s pořízením podlahového mycího stroje Kärcher B
60 W od firmy Čistící stroje, s. r. o., České Budějovice, za cenu 192.027 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 20/274/2020
Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Petra Lintnera a Mgr. Aleny Krejčové o jednání
se zástupci petičního výboru, které se uskutečnilo dne 13. 10. 2020, ve věci Průmyslové zóny
Soběslav.
Usnesení č. 20/275/2020
Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště
v Soběslavi v roce 2020 dle zprávy předložené jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou.
Usnesení č. 20/276/2020
Rada města schvaluje vyjádření k navýšení úvazku u sociální služby poskytované podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, u poskytovatele sociálních služeb, který je
zařazen v síti poskytovatelů služeb Jihočeského kraje, dle návrhu předloženého paní Janou
Hákovou, vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav, této organizaci: APLA Jižní
Čechy, středisko Raná péče, Tábor.
Usnesení č. 20/277/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a
Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, projektová a poradenská činnost, Soběslav, na akci „Stavební
úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“, kterým se upravuje cena díla
o dodatečně objednané práce z 253.500 Kč na 291.500 Kč + DPH a posunuje se termín
dokončení díla do 15. 12. 2020.

Usnesení č. 20/278/2020
Rada města souhlasí s navrženým postupem přípravy majetkoprávního vypořádání bytových
jednotek v domě čp. 151 na náměstí Republiky ve vlastnictví města Soběslavi dle návrhu
předloženého paní Janou Křemenovou, vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ.
Usnesení č. 20/279/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České
Budějovice, v souvislosti s uložením vodovodního řadu včetně vodovodních a kanalizačních
přípojek na částech pozemků p. č. 3977/1 a p. č. 3979/1, oba v k. ú. Soběslav, které jsou
v majetku Jihočeského kraje.
Usnesení č. 20/280/2020
a) Rada města souhlasí s uzavřením dohody o ukončení mandátní smlouvy ze dne 21. 12.
2004, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o.
b) Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o., na správu, údržbu a provoz bytových a nebytových prostor ve
vlastnictví města s účinností od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 20/281/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a
Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, kterým se vypořádávají více a méně práce
na akci „Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2“. Celková cena díla se navyšuje
z 6.992.979,66 Kč na 8.567.813,11 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/282/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „ČOV Soběslav – obnova
odvodnění kalu II. etapa“, které se uskutečnilo 19. 10. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu 662.765 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 20/283/2020
Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Martina Kákony na funkci člena Zastupitelstva
města Soběslavi k 15. 10. 2020. Náhradníkem na uvolněný mandát v zastupitelstvu města je
pan Jan Černý (Piráti pro Soběslav).
Rada města pověřuje Ing. Radka Brylla, tajemníka MěÚ, předáním osvědčení o členství
v zastupitelstvu města panu Janu Černému.
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