
USNESENÍ 
1. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 10. ledna 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 1/001/2017 
Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky 
města.  
Rada města schvaluje odměnu paní Marii Klimešové za pečlivé a velmi pěkné vedení kroniky 
města včetně příloh ve výši dle zápisu z jednání.  
 
Usnesení č. 1/002/2017 
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 11/079/2016 schvaluje rozpočtové opatření  
č. 5/2016, kterým se upravují položky jednotlivých kapitol rozpočtu města v roce 2016 dle 
skutečného plnění k 31. 12. 2016. 
 
Usnesení č. 1/003/2017 
Rada města se seznámila s návrhem úprav hradního nádvoří zpracovaným architektonickým 
studiem Mooza, Praha.  
 
Usnesení č. 1/004/2017 
Rada  města doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměny poskytované 
neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV č. 414/2016 Sb., kterým se mění  
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, v následující výši: člen RM – 2.117 Kč, člen ZM – 731 Kč, předseda výboru/komise 
– 1.729 Kč, člen výboru/komise – 1.530 Kč s platností od 1. 3. 2017. Tyto odměny se 
nesčítají. 
 
Usnesení č. 1/005/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Lesostavby 
Třeboň, a. s., na realizaci akce „Chlebov – oprava obtokové stoky“ za cenu 173.709,04 Kč 
 + DPH.  
 
Usnesení č. 1/006/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou KP projekt, 
s. r. o., České Budějovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci do Programu 013 310 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR v souvislosti s připravovanou akcí „Nástavba Senior-domu Soběslav“ za 
cenu 15.000 Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 1/007/2017 
Rada města souhlasí s programem 12. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční ve středu 15. 2. 2017 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi, následujícím způsobem: 

1. Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2016 – informace 
2. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
3. Rekonstrukce centrální plochy náměstí Republiky v Soběslavi – informace  
4. Různé 
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Usnesení č. 1/008/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2016 uzavřené 
mezi  městem Soběslav a firmou Lesostavby Třeboň, a. s., na akci „Chlebov – kanalizace a 
stabilizační nádrže“, kterým se řeší vypořádání více a méně prací. Cena díla se zvyšuje  
o 456.754,25 Kč + DPH na celkovou cenu díla 5.328.963,25 Kč + DPH.  
 


