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U S N E S E N Í 
7. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala dne 1. dubna 2014 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 7/090/2014 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 
které se konalo 26. března 2014.  
 
Usnesen í  č. 7/091/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Kulturního domu města Soběslavi 
za rok 2013 předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 22.534,58 Kč bude převeden do fondu odměn 
organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na 
rok 2014 v předloženém znění.     
 
Usnesen í  č. 7/092/2014 
Rada města projednala návrh programu „Soběslavských slavností 2014“, předložený 
ředitelem Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petrem Valešem, které se uskuteční 
v sobotu 20. září 2014 u kulturního domu a u hradu v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 7/093/2014 
a) Rada města schvaluje Směrnici ke schvalování účetních závěrek zřízených 
příspěvkových organizací města Soběslavi ve znění předloženém Ing. Markétou 
Hejnou, pracovnicí kontrolního oddělení – interního auditu MěÚ.  
b) Rada města v návaznosti na § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, a na vyhlášku č. 220/2013 Sb., v platném znění, schvaluje účetní závěrky 
příspěvkových organizací zřízených městem Soběslav sestavené k 31. 12. 2013. 
 
Usnesen í  č. 7/094/2014 
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí o prominutí odvodu vydaného Úřadem 
regionální rady soudržnosti Jihozápad, České Budějovice, týkající se projektu 
„Společenské centrum Soběslavska“.  
 
Usnesen í  č. 7/095/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – U Svákova: příp. NN Dvořáková“ na 
pozemku parc. č. 2403/2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 7/096/2014 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 23/322/2012 z 18. 12. 2012 souhlasí 
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a Povodím Vltavy, s. p., Praha, na 
odkoupení vodního díla s názvem „Nedvědický potok 05“, který je ve vlastnictví 
Povodí Vltavy, s. p., za cenu 178.900 Kč včetně znaleckých posudků v souvislosti 
s vypořádáním stokové sítě a výstavby ČOV v Nedvědicích.  
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Usnesen í  č. 7/097/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Čevak, a. 
s., České Budějovice, na provedení opravy vodovodu v ulici Na Ohradě a Bechyňské 
v Soběslavi za cenu 169.300 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 7/098/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
Elektrostav Strakonice, s. r. o., na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici 
Na Pršíně v Soběslavi za cenu 188.522 Kč + DPH. 
 
Usnesen í  č. 7/099/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem Soběslav 
a Jihočeským krajem České Budějovice, kterým Jihočeský kraj poskytne městu 
Soběslav finanční částku ve výši 75.000 Kč z grantového programu Úcta k předkům 
na realizaci projektu „Oprava části hřbitovní zdi Nedvědice – 3. etapa“.  
 
Usnesen í  č. 7/100/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku „Revitalizace náměstí 
Republiky a Palackého ulice v Soběslavi - stavební úpravy - 1. etapa“, který se 
uskuteční dne 11. dubna 2014 od 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím 
složení: 
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vl. Drachovský - místostarosta 
Zdeněk Vránek – člen ZM Mgr. Petr Lintner – člen RM 
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Ladislav Bleha – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Kamil Modl – člen RM 
Jiří Weber – MěÚ Soběslav     Jiří Kubeš – MěÚ Soběslav  
 
Usnesen í  č. 7/101/2014 
Rada města souhlasí s účastí ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové na 
zahraniční studijní cestě do Řecka a Srbska, kterou pořádá ve dnech 27. 5. – 1. 6. 
2014 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.   
 
Usnesen í  č. 7/102/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 4.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2014 Dudáckému tanečnímu souboru Jitra na úhradu části 
nákladů spojených s pořádáním folklorního večera k 30. výročí založení souboru, 
který se uskuteční v sobotu 12. 4. 2014 od 16.00 hod. v Rožmberském domě 
v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 7/103/2014 
Rada města v souladu se zřizovací listinou ZŠ Komenského souhlasí s uzavřením 
darovací smlouvy mezi ZŠ Komenského a firmou Peta Bohemia, spol. s r. o., 
Soběslav, na poskytnutí daru 1.100 Kč měsíčně v období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 
jako příspěvek na obědy pro dva žáky školy.  
 
 
 
 


