
USNESENÍ 
2. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 27. listopadu 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 2/305/2018 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření  
č. 4/2018 – předložený pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 2/306/2018 
Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2019 zpracovaný pracovnicí finančního 
odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesení č. 2/307/2018  
Rada města projednala střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020–2022 zpracovaný 
pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke 
schválení.  
 
Usnesení č. 2/308/2018 
Rada města projednala aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 
období 2019 až 2028 zpracovanou provozovatelem vodohospodářského majetku města – 
ČEVAK, a. s., České Budějovice, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesení č. 2/309/2018 
Rada města souhlasí s programem 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční v pondělí 17. 12. 2018 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi:  

1. Svěření úkolů místostarostovi města 
2. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2018 
3. Rozpočet města na rok 2019 
4. Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2022 
5. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 
7. Majetkové převody 
8. Různé 

 
Usnesení č. 2/310/2018 
Rada města souhlasí se změnou rozpočtu Senior-domu Soběslav v roce 2018 dle návrhu 
předloženého ředitelkou Senior-domu Soběslav Ing. Zinou Petráskovou.   
 
Usnesení č. 2/311/2018 

 Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,  
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli  
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce 
MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli 
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru 
Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi 
MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 2/312/2018 
Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu 
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s pořízením investičního majetku – 
magnetoterapeutického přístroje od firmy Biomag Medical, s. r. o., Jičín, za celkovou cenu 
67.159 Kč včetně DPH do majetku organizace.  
 
Usnesení č. 2/313/2018 
Rada města na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra Valeše 
souhlasí s pořízením investičního majetku – nového účetního softwaru Ginis Express SQL za 
celkovou cenu 58.000 Kč. Majetek bude pořízen z prostředků organizace.  
 
Usnesení č. 2/314/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 35.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2018 občanskému sdružení Prevent 99, z. ú., Strakonice, na úhradu 
části nákladů  spojených se zajišťováním protidrogové prevence v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 2/315/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2018 Rodičovskému centru Sobík, z. s., Soběslav, na úhradu části 
nákladů  spojených s pořádáním kulturní akce „Sobíkova mikulášská metelice“, která se bude 
konat 2. 12. 2018 v Kulturním domě města Soběslavi. 
 
Usnesení č. 2/316/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 35.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2018 vodáckému kroužku při DDM Soběslav na nákup nové sjezdové 
lodě pro děti z kroužku.   
 
Usnesení č. 2/317/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a agenturou JV AGENCY, 
s. r. o., Benešov, na uspořádání kulturního programu pro veřejnost při „Rozsvícení vánočního 
stromu v Soběslavi“ ve spolupráci s Radiem Blaník, které se uskuteční 2. 12. 2018  
od 15:00 hodin na náměstí Republiky v Soběslavi, za cenu 35.000 Kč + DPH.    
 
Usnesení č. 2/318/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1169/8 o výměře 
115 m2  ve vlastnictví města Soběslavi p. Karlu Hoffmannovi, Soběslav, a koupi pozemků  
p. č. 1182/2 o výměře 43 m2 a p. č. 1182/3 o výměře 7 m2 od manželů Dany a Karla 
Hoffmannových, Soběslav, vše v k. ú. Soběslav, rozdíl v ceně pozemků doplatí p. Karel 
Hoffmann městu ve výši 25.390 Kč.  
 
Usnesení č. 2/319/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu ze dne 3. 11. 2004 mezi 
městem Soběslav a Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Soběslav, který řeší snížení 
nájemného na 500.000 Kč ročně z důvodu poklesu ceny dřeva v souvislosti s kůrovcovou 
kalamitou.   
 
Usnesení č. 2/320/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a Diakonií 
ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, na pronájem budovy ve vlastnictví města čp. 700 
v Mrázkově ulici, Soběslav III, na pozemku p. č. 2151/31 v k. ú. Soběslav (bývalá budova 



- 3 - 

Chanos) a přilehlých pozemků v oploceném areálu o celkové výměře 2 537 m2 na dobu 
určitou, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.  
 
Usnesení č. 2/321/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební 
poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi – stavební úpravy“ za cenu 45.000 Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 2/322/2018 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města 
v roce 2018 ve výši 36.907,50 Kč pro ZŠ Komenského a 39.700,50 Kč pro ZŠ E. Beneše 
v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., 
Plzeň. 
 
Usnesení č. 2/323/2018 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště 
Míru 750, Mgr. Aleny Krejčové s přijetím věcného daru – 7 ks skládaček Bookid Toys za 
cenu 1.323 Kč včetně DPH od fyzické osoby do majetku školy.  
 
Usnesení č. 2/324/2018 
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici 
Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady 
města.  
 
Usnesení č. 2/325/2018 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 na 
adrese Soběslav, část Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, do nájmu p. Albertu 
Metelcovi. 
 
Usnesení č. 2/326/2018 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ 
Soběslav“, který se uskuteční 10. 12. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, a dále pro výběr 
dodavatele akce „Výměna kotlů v plynové kotelně KD Soběslav“, který se uskuteční 10. 12. 
2018 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  
členové:  náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 
Mgr. Petr Valeš – člen RM  Mgr. Alena Krejčová – členka RM  
Mgr. Irena Molíková – členka ZM Mgr. Milan Dančišin – člen ZM  


