
USNESENÍ 
5. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 7. března 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 5/062/2017 
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2016 
předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 1.818,84 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:   
500 Kč do fondu odměn a 1.318,84 Kč do rezervního fondu školy. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul. na rok 2017 v předloženém 
znění.   
 
Usnesení č. 5/063/2017 
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok 
2016 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 59.994,16 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:  
38.000 Kč do fondu odměn a 21.994,16 Kč do rezervního fondu školy. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na sídlišti Míru na rok 2017 
v předloženém znění. 
 
Usnesení č. 5/064/2017 
Rada města souhlasí s úpravou dispozičního řešení smuteční síně na hřbitově v Soběslavi dle 
návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.  
 
Usnesení č. 5/065/2017 
Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek ceny vodného a stočného 
v roce 2016 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou ČEVAK, 
a. s., České Budějovice. Kladný výsledek ve výši 146.567 Kč bude zahrnut do rozpočtu města 
v letošním roce.  
 
Usnesení č. 5/066/2017 
a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, 
městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené  
k 31. 12. 2016, dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ Soběslav Ing. Radkem Bryllem. 
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2016 dle návrhu předloženého 
inventarizační komisí. 
 
Usnesení č. 5/067/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu práv a povinností z územního 
rozhodnutí mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti  
s realizací akce „Komunikace a inženýrské sítě pro RD u sídliště Svákov – 2. etapa 
Soběslav“, kterými se postupují práva a povinnosti související s energetickým zařízením – 
přeložka kabelů VN a rozvody NN na společnost E.ON. 
 
Usnesení č. 5/068/2017 
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 2. 2009 
uzavřené mezi městem Soběslav a spolkem A. J. V. A. centrum, o. s., Soběslav, na pronájem 
nebytového prostoru v domě čp. 1/I v Soběslavi dohodou ke dni 31. 12. 2016. 
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Usnesení č. 5/069/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3664/107  
o výměře 4 122 m2, p. č. 3664/119 o výměře 869 m2, p. č. 3664/80 o výměře 2 400 m2, p. č. 
3768/57 o výměře 3 915 m2 a část p. č. 3805/8 o výměře 3 400 m2, vše v k. ú. Soběslav, 
společnosti Dividend plus, spol. s r. o., Tábor, za účelem scelení pozemků v průmyslové 
zóně u dálnice D3 v Soběslavi. 
 
Usnesení č. 5/070/2017 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Klapka na odlehčení kanalizace  
u Hvížďalky v Soběslavi“, který se uskuteční 17. 3. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta  Mgr. Petr Lintner – člen RM 
Mgr. Petr Valeš – člen RM Zdeněk Vránek – člen ZM 
Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ 
 
Usnesení č. 5/071/2017 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 
s přijetím věcných darů – 24 balení mycích žínek a 10 balení vatových tyčinek v hodnotě 
1.931,40 Kč od firmy Dentimed, s. r. o., Litomyšl, a použitého invalidního vozíku v hodnotě 
1.000 Kč od fyzické osoby do majetku Senior-domu. 
 
Usnesení č. 5/072/2017 
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle 
seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem 
zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích. 
 
Usnesení č. 5/073/2017 
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 
s vyřazením profesionální pračky IPSO HC 60 z majetku organizace. 
 
 
 


