
USNESENÍ 
5. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 8. března 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 5/051/2016 
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Komenského za rok 2015 předloženou 
ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 19 277,02 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.  
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2016 v předloženém 
znění. 
 
Usnesení č. 5/052/2016 
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy E. Beneše za rok 2015 předloženou 
ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 567,23 Kč bude převeden do rezervního fondu školy. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2016 v předloženém znění. 
 
Usnesení č. 5/053/2016 
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2015 
předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 5 095,37 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:   
1 500 Kč do fondu odměn a 3 595,37 Kč do rezervního fondu školy.   
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul. na rok 2016 v předloženém 
znění.   
 
Usnesení č. 5/054/2016 
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok 2015 
předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 53 165,37 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:  
37 756 Kč do fondu odměn a 15 409,37 Kč do rezervního fondu školy. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na sídlišti Míru na rok 2016 
v předloženém znění. 
 
Usnesení č. 5/055/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Soběslavi v roce 2016 osmi žadatelům v celkové výši 600 000 Kč.  
 
Usnesení č. 5/056/2016 
Rada města stanovuje program 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve 
středu 13. dubna 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, 
následujícím způsobem: 

1. Jednací řád ZM 
2. Závěrečný účet města za rok 2015 
3. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2016 
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města  
5. Majetkové převody 
6. Různé 
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Usnesení č. 5/057/2016 
Rada  města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, 
městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené k 31. 12. 2015, 
dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem. 
Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2015 dle návrhu předloženého 
inventarizační komisí. 
 
Usnesení č. 5/058/2016 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o nedobytných 
pohledávkách města Soběslavi, které byly vyřazeny k 31. 12. 2015 z účetnictví města.  
 
Usnesení č. 5/059/2016 
Rada města na základě odstoupení společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., Soběslav, od 
prodeje pozemku p. č. 3835/2 v k. ú. Soběslav, schváleného usnesením ZM 16/141/2013 ze dne 
17. 12. 2013, doporučuje zastupitelstvu města toto usnesení zrušit. 
 
Usnesení č. 5/060/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a Českou 
republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterou ministerstvo předává do bezplatného 
užívání výpočetní techniku pro výkon činností sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016.  
 
Usnesení č. 5/061/2016 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava fasády objektu čp. 59, náměstí 
Republiky, Soběslav“ který se uskuteční 21. 3. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta 
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Mgr. Irena Molíková – členka ZM 
Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ  Jiří Weber – OVRR MěÚ  
 
Usnesení č. 5/062/2016 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z dotačního programu Jihočeského 
kraje Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 
2016, na realizaci projektu s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Soběslav“ 
s celkovými náklady ve výši 900 000 Kč včetně DPH. Spolufinancování města ve výši 150 000 
Kč včetně DPH bude zajištěno ze schváleného rozpočtu města na rok 2016. 
 
Usnesení č. 5/063/2016 
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 konvektomatu ASCC WE 5 senses 20.2 od firmy 
Gastroservis-cb, Oldřich Řežábek, České Budějovice, za cenu 719 950 Kč včetně DPH. 
 
Usnesení č. 5/064/2016 
Rada města bere na vědomí rezignaci Mgr. Martiny Plátové a Markéty Lotterové, DiS., na 
členství v redakční radě zpravodaje Soběslavská hláska.  
 
Usnesení č. 5/065/2016 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o podporu na obnovu zahrady MŠ Duha v Soběslavi do 
grantové výzvy vyhlášené Nadací proměny, Praha, v rámci nadačního programu Zahrada hrou. 
Žádost o nadační podporu podá MŠ Duha.  
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Usnesení č. 5/066/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Garanta CZ, a. s., 
České Budějovice, na přípravu a podání žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti 
bytového domu v Soběslavi“ čp. 109/I na náměstí Republiky do Integrovaného regionálního 
operačního programu.  
 


