USNESE NÍ
21. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 15. listopadu 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 21/297/2016
a) Rada města se seznámila s návrhem ideové studie parkování v centrální části náměstí
Republiky v Soběslavi zpracovaným Fakultou dopravní ČVUT v Praze.
b) Rada města projednala připomínky občanů města k variantním návrhům parkování
v centrální části náměstí Republiky v Soběslavi.
c) Rada města projednala podnět občanů města týkající se stanovení termínu veřejné
prezentace koncepce parkování v centru města Soběslavi.
Usnesení č. 21/298/2016
Rada města souhlasí s programem 11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 14. 12. 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi, následujícím způsobem:
1. Udělení čestného občanství města PhDr. Jiřímu Laburdovi
2. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2016
3. Návrh rozpočtu města na rok 2017
4. Zpráva finančního výboru
5. OZV č. 2/2016 o nočním klidu
6. OZV č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
7. OZV č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem
Soběslav a části společných školských obvodů
8. Majetkové převody
9. Různé
Usnesení č. 21/299/2016
Rada města schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 12. 2016.
Usnesení č. 21/300/2016
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o probíhající rekonstrukci jižní strany náměstí Republiky v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Kavex Bohemia, s. r. o., České Budějovice, kterým
se navyšuje cena díla z 6.715.413 Kč + DPH na 7.632.758,38 Kč + DPH z důvodu rozšíření
prací v objektu SO300 – kanalizace, odvodnění (nová páteřní kanalizace).
Usnesení č. 21/301/2016
Rada města na základě výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy Soběslav,
Komenského 20, Mgr. Janem Holasem souhlasí s použitím finančních prostředků
z investičního fondu školy na nákup elektrického konvektomatu RATIONAL SCC R od firmy
IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, pro školní jídelnu za cenu 526.992,90 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 21/302/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města na
rok 2016 ve výši 35.000 Kč Občanskému sdružení Prevent, z. s., Strakonice, na úhradu části
nákladů spojených se zajišťováním protidrogové prevence v Soběslavi.

Usnesení č. 21/303/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města na
rok 2016 ve výši 5.000 Kč TJ Spartak Soběslav, oddílu AIKIDO, na úhradu části nákladů
spojených s pořádáním mezinárodního semináře AIKIDO, který se uskuteční
26.–27. 11. 2016 v Soběslavi.
Usnesení č. 21/304/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města
v roce 2016 ve výši 32.691 Kč pro ZŠ Komenského a 34.885 Kč pro ZŠ E. Beneše
v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o.,
Plzeň.
Usnesení č. 21/305/2016
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Římskokatolickou farností Soběslav na poskytnutí finančních prostředků ve výši
190.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 na opravy kostela sv. Petra a Pavla
v Soběslavi.
Usnesení č. 21/306/2016
Rada města souhlasí s uzavřením nové pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a
Miroslavem Drsem, Debrník, na propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví města
p. č. 2853, 3332, 3365, 3366, 3408, vše v k. ú. Klenovice, o celkové výměře 3,2437 ha
s účinností od 1. 12. 2016 na dobu určitou do 30. 11. 2026.
Usnesení č. 21/307/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne
13. 1. 2015 uzavřené mezi městem Soběslav a společností EUROFARMS, s. r. o., Heroltice,
kterým se zvyšuje výměra propachtovaných pozemků ve vlastnictví města o 0,5689 ha na
celkovou výměru 32,4354 ha.
Usnesení č. 21/308/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ve vlastnictví města
p. č. 3937/2 o výměře 194 m2 v k. ú. Soběslav společnosti PANATELA, s. r. o., Veselí nad
Lužnicí, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku pod odtokovým kanálem
MVE Valcha.
Usnesení č. 21/309/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit čestné občanství města Soběslavi
PhDr. Jiřímu Laburdovi, Praha.
Usnesení č. 21/310/2016
Rada města souhlasí s použitím znaku města na dresech družstva mužů oddílu volejbalu
TJ Spartak Soběslav.
Usnesení č. 21/311/2016
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí
se zakoupením koupelového lehátka Bolero za cenu 145.824 Kč včetně DPH od firmy
ArjoHuntleigh, s. r. o., Brno, z darovacího fondu organizace a dále souhlasí se zakoupením
průmyslové pračky Primus FX 180 XV+/EL za cenu 241.385 Kč včetně DPH od firmy
Alliance Laundry CE, s. r. o., Příbor, z investičního fondu organizace.
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