USNESENÍ
4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 18. února 2014 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
U s n e s e n í č. 4/037/2014
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy Komenského za rok
2013 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem Koldanem.
Hospodaření školy za rok 2013 skončilo vyrovnaným výsledkem.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2014
v předloženém znění.
U s n e s e n í č. 4/038/2014
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy E. Beneše za rok
2013 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 101 Kč bude převeden do rezervního fondu
školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2014
v předloženém znění.
U s n e s e n í č. 4/039/2014
Rada města mění své usnesení č. 3/027/2014 ze dne 11. 2. 2014 následujícím
způsobem: V komisi pro
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy Soběslav, Komenského 20, bude za pedagogické
pracovníky školy Mgr. Hana Krátká místo původně určené Mgr. Jany Bártové.
U s n e s e n í č. 4/040/2014
Rada města na základě návrhu ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí
s použitím finančních prostředků z investičního fondu školy ve výši 95.120 Kč na
zakoupení kráječe chleba a knedlíků a sestavy pro výdej nápojů pro potřeby školní
jídelny.
U s n e s e n í č. 4/041/2014
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu
města na rok 2014 zájmovým a společenským organizacím následujícím způsobem:
Český svaz chovatelů Soběslav
Český svaz včelařů Soběslav
Ochrana fauny Votice
Základní kynolog. organizace Soběslav
Český rybářský svaz MO Soběslav
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav
Soběslavská chasa mladá
Soběslavský ráček
Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“

10.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
22.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
12.000 Kč
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činnost
Podzimní jihočeská výstava
farmářské trhy města
vzdělávací akce
činnost
činnost
dětské rybářské závody
činnost
činnost
akce, vystoupení
činnost
akce, vystoupení
činnost

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Pěvecký sbor Novita Soběslav
Soběslavský žesťový kvartet Soběslav
Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice
Soběslavské mažoretky
Karromato Soběslav
Sbor Českobratrské církve evangelické
Hudeb. liter. seskupení HAMAWE
Rodičovské centrum Sobík
Virtuální muzeum hodin Soběslav
Centrum Klenby Soběslav
Svaz tělesně postižených Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav
Porad. centrum pro sluch. postiž. Tábor
Český červený kříž OS Tábor
Auritus Tábor
Rolnička Soběslav
Rolnička – Klub dobrovolníků v knihovně

Fokus Tábor
Svaz diabetiků Tábor
TJ Lokomotiva Veselí n/L. – taneč.
skupina Žába
TJ Sokol Soběslav
TJ Spartak – oddíl ledního hokeje
TJ Spartak - oddíl kopané Soběslav
TJ Spartak – „Sport pro všechny“
Krasobruslařský klub Soběslav
Dům dětí a mládeže Soběslav
SK Domeček při DDM Soběslav
Švec-cykloteam Soběslav
Vodní záchranná služba Soběslav
Aeroklub Soběslav
BUDO klub Soběslav
Veterán Car Club Soběslav
Baby Box Tábor
Sociální služby Prevent
Město Tábor
školy Soběslav
Setkání s hudbou, o. s.
Římskokatolická farnost Soběslav

15.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
12.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
22.000 Kč
8.000 Kč
8.000 Kč
8.000 Kč
12.000 Kč
20.000 Kč
8.000 Kč
12.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč
6.000 Kč
2.000 Kč

oslava 85. výročí vzniku
činnost
činnost
činnost
činnost, vystoupení
činnost, vystoupení
činnost, vystoupení
činnost, vystoupení
loutkový festival Toulavé loutky
živý betlém
koncerty
činnost
činnost
Kreativ výstava - 2x
činnost
činnost,
akce Zkusme to spolu
činnost
činnost
činnost
Rolničkování
činnost
činnost
činnost

5.000 Kč činnost
15.000 Kč
20.000 Kč
7.000 Kč
3.000 Kč
10.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
18.000 Kč
2.000 Kč
10.000 Kč
45.000 Kč
40.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
15.000 Kč
4.000 Kč
5.000 Kč
17.000 Kč
6.000 Kč
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činnost
hokejové turnaje dětí a mládeže
fotb. turnaj O pohár starosty města
činnost
akce, vystoupení
akce, vystoupení
Bambiriáda
školní turnaj ve florbalu
florbal žen, mužů, dorostenek
turnaj v miniházené dětí
činnost
Soběslavské okruhy, cyklomaratón
činnost
dětský den, pálení čarodějnic
činnost
akce veteránů – Selské baroko
činnost
činnost
soutěž Talent roku
lehkoatletické závody škol
komorní festival 2014
noc kostelů

U s n e s e n í č. 4/042/2014
Rada města stanovuje termín 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 26. března 2014 od 18.00 hod. v malém sále Kulturního domu
města Soběslavi, s následujícím programem:
1. Závěrečný účet města za rok 2013
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2014
3. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města
4. Vyhláška č. 1/2014, kterou se doplňuje OZV č. 4/2005 o stanovení školských
obvodů základních škol zřízených městem Soběslav
5. Stanovení počtu členů ZM pro příští volební období
6. Majetkové převody
7. Různé
U s n e s e n í č. 4/043/2014
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a
Správou města Soběslavi, s. r. o., na zápůjčku a bezplatné užívání pozemku parc. č.
1124/11 v k. ú. Soběslav o výměře 31 m2, který je ve vlastnictví Správy města
Soběslavi a na kterém má město umístěnu garáž pro potřeby Dobrovolných hasičů
Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
U s n e s e n í č. 4/044/2014
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 15. 12.
2008 uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se
doplňují činnosti, které vykonává Správa města Soběslavi pro město, o provozování
kompostárny Soběslav – malého zařízení k využití bioodpadu, skladování techniky
sloužící k protipovodňovým opatřením a skladování odtažených vozidel.
U s n e s e n í č. 4/045/2014
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12.
2004 uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se
upřesňuje výčet nebytových prostor spravovaných Správou města Soběslavi od 1. 1.
2014 a zvyšuje se nájem za správu bytového fondu o 500.000 Kč.
U s n e s e n í č. 4/046/2014
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, na stavbu protihlukové stěny v souvislosti
s výstavbou přeložky silnice II/135 v Soběslavi na pozemcích parc. č. 1688/9 a 10,
4056/6 a10 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
U s n e s e n í č. 4/047/2014
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků parc. č. 769/4
o výměře 184 m2 a 769/5 o výměře 296 m2, oba v k. ú. Nedvědice, paní Arianě
Panské, Tábor, z důvodu majetkoprávního vypořádání oplocení pozemků ve
vlastnictví paní Panské.
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U s n e s e n í č. 4/048/2014
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele rekonstrukce kanalizace v ulici
Jeronýmova v Soběslavi, který se uskuteční v pondělí 3. března 2014 od 13.00 hodin
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha - starosta
Zdeněk Vránek – člen ZM
Ing. Luděk Smetana – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Václav Nedvěd – člen ZM
Ladislav Bleha – člen ZM
MUDr. Jan Chabr – člen ZM
Jiří Weber – MěÚ Soběslav
Ing. B. Ctibor – MěÚ Soběslav
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