
USNESENÍ 
4. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 21. února 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 4/043/2017 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 15. 2. 2017. 
 
Usnesení č. 4/044/2017 
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Komenského za rok 2016 předloženou 
ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 8.604 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.  
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2017 v předloženém 
znění. 
 
Usnesení č. 4/045/2017 
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy E. Beneše za rok 2016 předloženou 
ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 524,14 Kč bude převeden do rezervního fondu školy. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2017 v předloženém 
znění. 
 
Usnesení č. 4/046/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na 
poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 následujícím 
způsobem: 

10.000 Kč činnost 

10.000 Kč okresní výstava drobného zvířectva Český svaz chovatelů ZO Soběslav                    
5.000 Kč farmářské trhy města 

Český svaz včelařů Soběslav ZO Soběslav                       7.000 Kč odborný seminář  

Ochrana fauny České republiky Votice 25.000 Kč činnost 

Český kynologický svaz ZKO Soběslav  5.000 Kč činnost 

Český rybářský svaz MO Soběslav 1.000 Kč dětské rybářské závody 

Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav 6.000 Kč činnost 

5.000 Kč činnost 
Soběslavská chasa mladá  

18.000 Kč akce, vystoupení 

Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“ 13.000 Kč činnost 

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského 5.000 Kč činnost 

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla       7.000 Kč činnost 

12.000 Kč činnost 
Pěvecký sbor Novita Soběslav 

5.000 Kč setkání pěveckých sborů 

Soběslavský žesťový orchestr 7.000 Kč činnost 

Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav           5.000 Kč činnost 

Komorní pěvecký sbor Anonym Voice 15.000 Kč činnost 

15.000 Kč činnost 

10.000 Kč turnaje  Florbal Soběslav, z. s. 
5.000 Kč školní turnaj pro ZŠ 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 8.000 Kč Živý betlém 



- 2 - 

Hudebně literární seskupení HAMAVE 10.000 Kč činnost 

Michaela Oubramová Radová 20.000 Kč Kreativ – 2x 

Svaz tělesně postižených Soběslav                10.000 Kč činnost 

12.000 Kč činnost 

2.000 Kč akce Zkusme to spolu Společnost „I MY“ Soběslav                          
2.500 Kč Hračkofest 

SNN – poradenské centrum Tábor 5.000 Kč činnost                        

Český červený kříž OS Tábor 5.000 Kč činnost 

20.000 Kč Dobrovol – festival 
Diakonie ČCE Rolnička  

5.000 Kč Rolničkování – oslava dne dětí 

Svaz diabetiků Tábor 2.000 Kč činnost 

TJ Sokol Soběslav 15.000 Kč činnost 

TJ Spartak – oddíl ledního hokeje 20.000 Kč hokejové turnaje dětí  

TJ Spartak  – oddíl kopané Soběslav 10.000 Kč O pohár starosty města, turnaje přípravek 

TJ Spartak – „Sport pro všechny“ – ženy 3.000 Kč činnost 

Krasobruslařský klub Soběslav 15.000 Kč akce, vystoupení 

10.000 Kč den dětí, Zvonk. průvod, karneval, … 

10.000 Kč Bambi 2017 Dům dětí a mládeže Soběslav 
5.000 Kč vystoupení mažoretek a roztleskávaček  

TJ Spartak – AIKIDO 10.000 Kč činnost  

Švec cyklo team  45.000 Kč Soběslavské okruhy, G.Benedikt maraton  

Vodní záchranná služba Soběslav 40.000 Kč činnost 

Aeroklub Soběslav 9.000 Kč den dětí, pálení čarodějnic „Čarofest“  

BUDO klub Soběslav  5.000 Kč činnost 

Veteran car club Soběslav 10.000 Kč O pohár města Soběslavi 2017 

Mgr. Lenka Čápová – ABELIA  5.000 Kč silvestrovský běh ulicemi města 

Město Tábor 4.000 Kč soutěž Talent roku 

školy Soběslav 5.000 Kč lehkoatletické závody škol 

Setkání s hudbou, o. s. 20.000 Kč komorní festival  2017 

Soběslávka, z. s. 10.000 Kč činnost 

APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor 5.000 Kč činnost 

Pavel Snášel 5.000 Kč Country festival Plovárna 
 
Usnesení č. 4/047/2017 

 Rada města projednala Program odpadového hospodářství města Soběslavi na období  
2017–2021 zpracovaný firmou ISES, s. r. o., Praha.  
 
Usnesení č. 4/048/2017 
Rada města projednala žádost plk. Ing. Petra Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru 
JčK, ÚO Tábor, o poskytnutí příspěvku na činnost profesionálních hasičů v roce 2017.  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 
81.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, ÚO Tábor, na zakoupení 
zkušebního zařízení na vzduchové dýchací přístroje a mobilního startovacího vozíku 
s nabíječkou pro potřeby Požární stanice Soběslav.  
 
Usnesení č. 4/049/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Kanalizace ul. 
Květnová v Soběslavi“, které se uskutečnilo 20. 2. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma RTi Czech, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.085.479 Kč 
+ DPH. Na druhém místě se umístila firma Rekonstrukce potrubí – REPO, a. s., Praha, za 
cenu 1.311.535 + DPH.  
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Usnesení č. 4/050/2017 
Rada města na základě žádosti spolku Soběslávka, z. s., souhlasí s použitím čtyř kontejnerů na 
tříděný odpad v majetku města Soběslavi pro realizaci aktivity GrafitEko.  
 
Usnesení č. 4/051/2017 
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, 
Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s vyřazením elektrické sklopné pánve PAEL 80, chladnice 
Vestfrost FKS 471 a drtiče odpadků z majetku školy.  
 
Usnesení č. 4/052/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 1985/13  
o výměře 1.845 m2 a p. č. 2061/14 o výměře 3.403 m2,  vše v k. ú. Soběslav, od paní 
Heleny Fischbachové, Praha. 
 
Usnesení č. 4/053/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzájemné darování pozemků díl k)  
o výměře 2 m2 oddělený z p. č. 3905/9, díl e) o výměře 229 m2 oddělený  
z p. č. 3907/2, díl b) o výměře 115 m2 oddělený z p. č. 3982/1, díl f) o výměře 15 m2 
oddělený z p. č. 3990/3, díl a) o výměře 11 m2 oddělený z p. č. 3981, díl g) o výměře 17 m2 
oddělený z p. č. 3989, o celkové výměře 389 m2, v dosavadním vlastnictví Jihočeského 
kraje za díl r) o výměře 0,36 m2 oddělený z p. č. 3905/10, díl o) o výměře 14 m2 oddělený 
z p. č. 3990/1, díl m) o výměře 4 m2 oddělený z p. č. 3905/10, díly t+s) o výměře 21 m2 
oddělené z p. č. 3899, o celkové výměře 39,36 m2, v dosavadním vlastnictví města 
Soběslavi.   
 
Usnesení č. 4/054/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 28. 12. 2005 
uzavřené mezi firmou PETA Bohemia, spol. s r. o., Soběslav, městem Soběslav a Mateřskou 
školou Soběslav, Nerudova 278, na pronájem nemovitostí v Nerudově ulici v Soběslavi, které 
užívá mateřská škola, kterým se upravuje výše nájemného s ohledem na průměrnou roční 
míru inflace v letech 2015 a 2016 s účinností od 1. 1. 2017.  
 
Usnesení č. 4/055/2017 
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského  
o odstoupení firmy Chališ, s. r. o., Tábor, z výběrového řízení na dodavatele akce „Klapka na 
odlehčení kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi“ schváleného usnesením RM č. 3/040/2017  
ze dne 7. 2. 2017.  
 
Usnesení č. 4/056/2017 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje Rozvoj 
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, Opatření č. 2: Stavební 
úpravy objektů občanské vybavenosti, na realizaci projektu s názvem „Oprava střechy 
v prostorách recepce a restaurace na Plovárně“ s celkovými náklady ve výši 271.318 Kč 
včetně DPH. Spolufinancování města ve výši 54.264 Kč bude zajištěno ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2017.  
 
Usnesení č. 4/057/2017 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště 
Míru 750, Mgr. Aleny Krejčové s přijetím věcného daru – vysavače Samsung SC 54F0 za 
cenu 1.899 Kč včetně DPH od fyzické osoby do majetku školy. 
 
Usnesení č. 4/058/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Universal 
Solutions, s. r. o., Písek, na zpracování a podání žádosti o finanční podporu, organizaci 
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výběrového řízení a kompletní administraci projektu „Rybník Nový u Soběslavi – posílení 
přirozené funkce krajiny“ z Operačního programu Životní prostředí na rok 2017, číslo výzvy 
55, prioritní osa 4.3, specifický cíl: Posílit přirozené funkce krajiny, za cenu 46.000 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 4/059/2017 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 
v Kadlecově ulici čp. 306 v Soběslavi do nájmu Josefu Dudovi. 
 
Usnesení č. 4/060/2017 
Rada města souhlasí s použitím znaku města Soběslavi na kartě požární stanice HZS 
v Soběslavi pro potřeby GŘ HZS ČR.   
 
Usnesení č. 4/061/2017 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje, výzva Podpora 
školství – Opatření č. 2: Vybavení školních zahrad, na projekt „Zahrada našich snů – zahrada 
jako příležitost“ na pořízení investice – lanového centra pro MŠ Duha Soběslav, sídliště Míru 
750, s celkovými náklady 241.920 Kč. Spoluúčast projektu hradí zřizovatel – město Soběslav.  


