
USNESENÍ 
23. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 12. prosince 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
 
Usnesení č. 23/362/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a  
Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zpracování projektové dokumentace 
ke změně stavby před dokončením a řešení interiéru akce: „Stavební úpravy domu čp. 1/I na 
náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu 96.600 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 23/363/2017 
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí na vodohospodářském majetku města v roce 
2018 dle aktualizace Plánu investic vodovodů a kanalizací zpracované provozovatelem 
vodohospodářského majetku města – společností ČEVAK, a. s., České Budějovice.  
 
Usnesení č. 23/364/2017 
Rada města bere na vědomí rozšíření programu 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 
které se uskuteční v úterý 19. prosince 2017 od 17:00 hodin v malém sále Kulturního domu 
města Soběslavi, o následující bod předložený členem ZM Ing. Martinem Kákonou:  
� OZV o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi 
 
Usnesení č. 23/365/2017 
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2018 následovně: 9. 1., 23. 1., 6. 2.,  
20. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 17. 7., 21. 8., 4. 9., 18. 9. a  
2. 10. 2018.  
 
Usnesení č. 23/366/2017 
a) Rada města bere na vědomí výsledky voleb  zástupců za pedagogické pracovníky a za 
zákonné zástupce žáků do Školské rady při Základní  škole  Soběslav,  Komenského 20, a do 
Školské rady  při  Základní  škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, pro období od 20. 12. 2017 
do 19. 12. 2020. 
b) Rada města jmenuje zástupce za zřizovatele Mgr. Irenu Molíkovou a Mgr. Petra Valeše do 
Školské rady při Základní škole Soběslav, Komenského 20, a paní Marcelu Hánovou a  
Mgr. Pavla Lintnera do Školské rady  při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, na 
období od 20. 12. 2017 do 19. 12. 2020. 
 
Usnesení č. 23/367/2017 
Rada města schvaluje změnu rozpočtu č. 1 příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav 
v roce 2017 předloženou ředitelkou Senior-domu Ing. Zinou Petráskovou.  
 
Usnesení č. 23/368/2017 
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 
s navýšením pokladního limitu organizace z 200.000 Kč na 300.000 Kč.     
Zodpovídá: M. Samcová, Ing. Petrásková (Senior-dům)  Termín: 31. 12. 2017 
Usnesení č. 23/369/2017 
Rada města na základě žádosti paní Jany Hákové, pověřené vedením Polikliniky Soběslav,  
souhlasí s navýšením pokladního limitu ve dvou pokladnách organizace na 10.000 Kč v každé 
pokladně. 
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Usnesení č. 23/370/2017 
 Rada města ukládá paní Janě Hákové, pověřené vedením Polikliniky Soběslav, provést odvod 

části investičního fondu Polikliniky Soběslav ve výši 300.000 Kč na účet města z důvodu jeho 
dlouhodobého nečerpání.  
 
Usnesení č. 23/371/2017 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2017 Rodičovskému centru Sobík  na úhradu části nákladů spojených  
s pořádáním společenské akce pro veřejnost: „Vánoční besídka pro děti a rodiče“, která se 
koná 21. 12. 2017 v prostorách centra.  
 
Usnesení č. 23/372/2017 
a) Rada města se seznámila s finálním návrhem bruslařské dráhy u řeky Lužnice v Soběslavi 
zpracovaným Ing. Adolfem Jebavým, ADOS, Brno.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2017 mezi 
městem Soběslav a Ing. Adolfem Jebavým, ADOS, Brno, kterým se posunuje termín 
dokončení projektové dokumentace k územnímu řízení bruslařské dráhy „U Plovárny, u řeky 
Lužnice“ v Soběslavi z 30. 11. 2017 do 28. 2. 2018.  
 
Usnesení č. 23/373/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Jiřím 
Kovářem, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 93 m2 
v domě čp. 144 na náměstí Republiky v Soběslavi. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
pět let od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.  
 
Usnesení č. 23/374/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav 
a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, ze dne 23. 8. 2017, kterým se zvyšuje 
celková cena díla o dodatečně objednané práce na akci „Chlebov – oprava místní komunikace 
na parc. č. 579/2, 10, 11“ ve výši 131.967,15 Kč + DPH. Celková cena díla se zvyšuje 
z 1.999.683,33 Kč na 2.131.650,48 Kč + DPH. Důvodem navýšení ceny je změna skladby 
podložních vrstev.  
 
Usnesení č. 23/375/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 9. 2017 mezi 
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají více a 
méně práce akce: „Úpravy západní části prostoru za náměstím Republiky v Soběslavi –  
4. etapa“. Celková cena díla se zvyšuje z 1.513.253 Kč na 1.701.025 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 23/376/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií 
ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, na poskytnutí finanční částky ve výši 210.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu města na rok 2017 na podporu činnosti Rolničky. 
 
Usnesení č. 23/377/2017 
Rada města na návrh ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s použitím fondu 
investic MŠ ve výši 28.673 Kč na havarijní opravu pánve Frima ve školní jídelně MŠ. 
 


