
USNESENÍ 
7. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 4. dubna 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 7/089/2017 
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav za rok 
2016 předloženou paní Janou Hákovou, která je pověřená řízením organizace.  
Záporný výsledek hospodaření ve výši 46.597 Kč bude pokryt z rezervního fondu organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2017 v předloženém znění. 
 
Usnesení č. 7/090/2017 
Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2016 
předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 7/091/2017 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2017 – rozpočtové opatření  
č. 1/2017 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 7/092/2017 
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu, předložený 
vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Věrou Hanzalovou, a doporučuje 
jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 7/093/2017 
a) Rada města se seznámila s finálním návrhem studie řešení předprostoru u základní školy a 
gymnázia zpracovaným atelierem OTA, s. r. o., Praha.  
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně 
Hořické uvedený návrh zveřejnit a shromáždit k němu připomínky občanů.  
c) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 6. 2016 mezi 
městem Soběslav a atelierem OTA, s. r. o., Praha, kterým se posunuje termín dokončení 
finální studie do 30. 6. 2017 a upravuje cena díla z 77.000 Kč na 85.000 Kč v souvislosti 
s vypořádáním připomínek vzešlých z jednání RM a od vedení ZŠ E. Beneše a gymnázia a 
dále s veřejným představením studie.   
 
Usnesení č. 7/094/2017 
a) Rada města souhlasí s rekonstrukcí dvou tříd Základní školy Soběslav, Komenského 20, 
v roce 2017 financované z rozpočtu školy.  
b) Rada města souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy dvou tříd“, 
organizovaným ředitelem školy Mgr. Janem Holasem. Nejlepší nabídku podala firma Spilka a 
Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 618.537 Kč včetně DPH, na druhém místě se umístila firma 
Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu 697.282 Kč včetně DPH.  
 
Usnesení č. 7/095/2017 
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, pro 
rok 2017 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou v souvislosti 
s nákupem myčky nádobí do školní jídelny školy. 
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Usnesení č. 7/096/2017 
a) Rada města souhlasí s umístěním exteriérové křížové cesty tvořené čtrnácti kamennými 
bloky podél lesní cesty na pozemku parc. č. 2331 v k. ú. Soběslav, který je v majetku města. 
Umístění křížové cesty organizuje Římskokatolická farnost Soběslav.  
b) Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 35.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2017 na instalaci uvedené křížové cesty.   
 
Usnesení č. 7/097/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Taneční 
skupinou Žába, Veselí nad Lužnicí, na poskytnutí finančního příspěvku ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10.000 Kč na činnost skupiny v Soběslavi.   
 
Usnesení č. 7/098/2017 
Rada města souhlasí s použitím znaku města Soběslavi na materiálech spojených s pořádáním 
turnaje v iBoccie organizovaným Diakonií ČCE – středisko Rolnička, který se koná  
17. 5. 2017 ve sportovní hale v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 7/099/2017 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva vnitra „Dotace pro 
jednotky SDH obcí“ pro rok 2018, podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu, 
na projekt „Město Soběslav – pořízení nového DA“ pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
města Soběslavi s celkovými náklady 900.000 Kč včetně DPH. Vlastní podíl žadatele na 
spolufinancování projektu ve výši 450.000 Kč bude financován z rozpočtu města v roce 2018.  
 
Usnesení č. 7/100/2017 
Rada města souhlasí s instalací mobilní zeleně dle návrhu zpracovaného Ing. Ivanou 
Popelovou, České Budějovice.   
 
Usnesení č. 7/101/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a ČR – Ministerstvem 
práce a sociálních věcí o bezúplatném převodu výpočetní techniky užívané sociálně 
zdravotním odborem MěÚ Soběslav z majetku ČR do majetku města.  
 
Usnesení č. 7/102/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 
akce „Soběslav - Švadlačky: Kabel NN, Vančura“ na pozemku p. č. 3814/2 v k. ú. Soběslav, 
který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 7/103/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 3929/6 o výměře 
41 m2, p. č. 2759/3  o výměře 120 m2, část p. č. 2756/40 o výměře cca 813m2, část p. č. 
2756/13 o výměře cca 325 m2 a část p. č. 2756/39 o výměře cca 242 m2  ve vlastnictví města 
Soběslavi za pozemek p. č. 2772/2 o výměře 1 719 m2 ve vlastnictví Aeroklubu Soběslav, vše 
v k. ú. Soběslav. 
 
Usnesení č. 7/104/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2641/4 o výměře 
217 m2, p. č. 2641/5 o výměře 46 m2, p. č. 2641/28 o výměře 3 230 m2, vše v k. ú. Soběslav, 
od paní Marty Šenové, Soběslav, a Marie Nollové, Brno, za cenu dle znaleckého posudku. 
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Usnesení č. 7/105/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Oprava komunikací 
po zimě v Soběslavi v roce 2017“, které se uskutečnilo 3. 4. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Dipos Tábor, a. s., za cenu 400 Kč + DPH/m2 
komunikace. Na druhém místě se umístila firma ASFALT OK, s. r. o., České Budějovice, za 
cenu 425 Kč + DPH/m2 komunikace.  
 
Usnesení č. 7/106/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem, 
České Budějovice, jako poskytovatelem, příspěvkovou organizací města Poliklinika Soběslav 
jako příjemcem, za účasti města Soběslavi, na poskytnutí finanční částky z rozpočtu 
Jihočeského kraje ve výši 857.000 Kč na financování Lékařské služby první pomoci na 
Poliklinice Soběslav v roce 2017.  
 
Usnesení č. 7/107/2017 
Rada města souhlasí na základě průzkumu trhu s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Soběslav a firmou MgA. Lukáš Hosnedl, Zliv, na akce: „Socha sv. Jana Nepomuckého, 
náměstí Republiky, obnova restaurátorem“ za cenu 174.000 Kč + DPH a dále „Socha  
sv. Josefa, náměstí Republiky, obnova restaurátorem“ za cenu 180.000 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 7/108/2017 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Záchrana gotického hradu  
v Soběslavi – stavební úpravy části západního hradního křídla, výměna vrat a odstranění 
stropu hospodářské budovy, oprava ohradní zdi vč. výměny vrat“, který se uskuteční  
12. 4. 2017 v 8:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města  Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Mgr. Alena Krejčová – členka RM Ludmila Zbytovská – členka RM 
Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ Ing. Dana Hořická – vedoucí OVRR MěÚ  
 
Usnesení č. 7/109/2017 
Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy na zahraniční studijní cestě 
do Maďarska a Rakouska pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve 
dnech 20. – 27. 5. 2017.  
 
Usnesení č. 7/110/2017 
a) Rada města bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase  
o vítězství Mgr. Lukáše Lise, učitele školy, v soutěži o nejoblíbenějšího učitele ČR 2017 – 
Zlatý Ámos. 
b) Rada města gratuluje Mgr. Lukáši Lisovi k vítězství v této soutěži a děkuje za reprezentaci 
školy a města.  
 
Usnesení č. 7/111/2017 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 4/058/2017 ze dne 21. 2. 2017 souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na realizaci projektu „Rybník 
Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ s celkovými náklady ve výši 
37.413.500 Kč včetně DPH, podíl města činí 3.741.350 Kč. 
 
Usnesení č. 7/112/2017 
Rada města projednala seznam projektových záměrů škol zřizovaných městem v souvislosti 
s budoucí realizací strategického rámce MAP ORP Soběslav.  
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Usnesení č. 7/113/2017 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Nadace ČEZ – „Podpora 
regionu“ na pořízení rehabilitačního přístroje Rotren X, který bude využívat p. Martin Toman. 
Celkové náklady na pořízení přístroje činí 36.520 Kč. Dotace pokryje celou pořizovací 
částku.  


