USNESE NÍ
1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 12. ledna 2016 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1/001/2016
Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky
města.
Rada města schvaluje paní Marii Klimešové odměnu za pečlivé a velmi pěkné vedení kroniky
města včetně příloh ve výši dle zápisu z jednání.
Usnesení č. 1/002/2016
Rada města souhlasí s realizací přístavby budovy Senior-domu Soběslav (přístavba jednoho
patra) dle návrhu zpracovaného Ing. Jiřím Nedorostem – ateliér Proprojekt, spol. s r. o., České
Budějovice. Odhadované investiční náklady přístavby včetně vybavení jsou ve výši cca 25 mil.
Kč + DPH.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu
Ministerstva práce a sociálních věcí – Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče, ve
výši 30 mil. Kč na přístavbu budovy Senior-domu Soběslav.
Usnesení č. 1/003/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměny poskytované
neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV č. 352/2015 Sb., kterým se mění NV
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
v následující výši: člen RM – 2.036 Kč, člen ZM – 703 Kč, předseda výboru/komise – 1.663 Kč,
člen výboru/komise – 1.471 Kč s platností od 1. 3. 2016. Tyto odměny se nesčítají.
Usnesení č. 1/004/2016
Rada města ukládá realizovat usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 16. prosince 2015.
Usnesení č. 1/005/2016
Rada města stanovuje program 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční
ve středu 10. února 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi,
následujícím způsobem:
1. Zpráva kontrolního výboru
2. Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2015 – informace
3. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
4. Schválení podání žádosti o dotaci na přístavbu budovy Senior-domu Soběslav
5. Různé
Usnesení č. 1/006/2016
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 6/040/2015 schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2015, kterým se upravují položky jednotlivých kapitol rozpočtu města v roce 2015 dle
skutečného plnění k 31. 12. 2015.
Usnesení č. 1/007/2016
Rada města bere na vědomí informace z jednání redakční rady měsíčníku Hláska, která se
konala 18. 11. 2015 a 9. 12. 2015.

Usnesení č. 1/008/2016
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 2.500 Kč ze schváleného rozpočtu
města na rok 2016 společnosti I MY, Soběslav, na částečnou úhradu nákladů akce Hračkofest,
která se uskuteční 30. ledna 2016 od 10:00 hod. do 21:00 hod. v Kulturním domě města
Soběslavi.
Usnesení č. 1/009/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a investory
kanalizace paní Gabrielou Krejčovou, Strunkovice nad Blanicí, p. Miroslavem Šafránkem,
České Budějovice, p. Janem Čápem, Praha, a p. Jiřím Čápem, Chlebov, na bezúplatný převod
kanalizace DN 250 PP SN 10 v délce 77,50 m na pozemcích p. č. 573, 578/2, 579/1, 579/9,
579/17, 579/21, 579/22, 579/23, 579/25, vše v k. ú. Chlebov, do majetku města.
Usnesení č. 1/010/2016
Rada města souhlasí s uzavřením servisní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Zdeněk
Vedral – ELKOM, Soběslav, na zajištění pravidelného servisu městského kamerového
dohlížecího systému. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 1/011/2016
a) Rada města bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce, Jihočeský inspektorát
České Budějovice, z inspekce provedené v Mateřské škole Duha Soběslav ve dnech
25.–27. 11. 2015.
b) Rada města stanovuje plat ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové ve výši dle zápisu
z jednání s účinností od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 1/012/2016
Rada města souhlasí s použitím znaku města v obrazové příloze vědecké publikace „Klíč ke
znakům měst České republiky“ ve studentské práci p. Petra Houzara, studenta Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
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