USNESE NÍ
5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 13. března 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 5/064/2018
a) Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav za rok
2017 předloženou paní Janou Hákovou, která je pověřená řízením organizace.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 104.159,22 Kč bude převeden do rezervního fondu
organizace.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2018 v předloženém znění.
b) Rada města souhlasí s navýšením mezd lékařů a zdravotních sester na LSPP v Soběslavi
dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou s účinností od 1. 4. 2018.
Usnesení č. 5/065/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2017
předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 441,90 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova na rok 2018 v předloženém
znění.
Usnesení č. 5/066/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok
2017 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 43.332,11 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
32.000 Kč do fondu odměn a 11.332,11 Kč do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 5/067/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav, Komenského ul., za rok 2017
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 8.996,06 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2018 v předloženém
znění.
Usnesení č. 5/068/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše, za rok 2017
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 560,85 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2018 v předloženém
znění.
Usnesení č. 5/069/2018
Rada města souhlasí s podáním žádosti ZŠ E. Beneše na realizaci projektu „Venkovní učebna
pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50“ prostřednictvím MAS Lužnice o dotaci z programu IROP „Zvyšování kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“.
Celkové náklady projektu činí 3.922.116,45 Kč, spoluúčast školy činí 196.105,82 Kč.

Usnesení č. 5/070/2018
Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2017
předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 5/071/2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozsahu kompetencí, kterými
zastupitelstvo města pověří radu k provádění rozpočtových opatření, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 5/072/2018
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. 2017, dle zápisu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ paní Alenou
Pickovou.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2017 dle návrhu předloženého
inventarizační komisí.
Usnesení č. 5/073/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Tareka, s. r. o.,
Tábor, na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě „Úpravy centrální části
náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy, 5. etapa“ za cenu 195.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/074/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a p. Milanem Holým, Planá
nad Lužnicí, na zajištění výkonu BOZP na stavbě „Úpravy centrální části náměstí Republiky
v Soběslavi – stavební úpravy, 5. etapa“ za cenu 65.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/075/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Soběslav a Husitským muzeem
v Táboře na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Úpravy centrální
části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy, 5. etapa“ za cenu 190.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/076/2018
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební
poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení pro výběr dodavatele
na veřejnou zakázku „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ za cenu
75.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/077/2018
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou souhlasí s použitím finančních
prostředků z investičního fondu školy na nákup zařízení na přípravu jídel – kuchyňského
robotu ALBA RE 22 od firmy RO Gastroservis-CB, s. r. o., České Budějovice, za cenu
193.600 Kč s DPH.
Usnesení č. 5/078/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrových řízení na dodavatele nových dětských hřišť
v ulicích Na Ohradě a Na Svépomoci, která se uskutečnila 12. 3. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště v ulici Na Ohradě se stala firma
Wotan Forest, a. s., České Budějovice, za cenu 372.900 Kč + DPH.
Vítězem výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště v ulici Na Svépomoci se stala firma
Wotan Forest, a. s., České Budějovice, za cenu 375.070 Kč + DPH.
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Usnesení č. 5/079/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „ČOV Soběslav – obnova
plynojemu“, který se uskuteční 26. 3. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Jan Pehe – člen ZM
Kamil Modl – člen ZM
Ing. Václav Fučík – Čevak, a. s.
Luděk Pysanczyn – Čevak, a. s.
Usnesení č. 5/080/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Vybudování místní komunikace Na
Pískách Soběslav – 1. etapa“, který se uskuteční 9. 4. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Václav Nedvěd – člen ZM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Usnesení č. 5/081/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Oprava místních komunikací,
zpevněných ploch a parkovišť v Soběslavi“, který se uskuteční 9. 4. 2018 v 14:00 hod. na
MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Mgr. Michal Pánek – člen ZM
Václav Nedvěd – člen ZM
Usnesení č. 5/082/2018
Rada města souhlasí s prominutím jednoho měsíčního nájemného za pronájem nebytových
prostor firmě Alena Bicerová, Soběslav, v domě čp. 102 na náměstí Republiky, Soběslav I,
který je ve vlastnictví města, z důvodu havárie na odpadních rozvodech.
Usnesení č. 5/083/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení dešťové
kanalizace mezi městem Soběslav jako oprávněným, Jihočeským krajem jako povinným, a
SŽDC, Praha, jako investorem stavby, v souvislosti s realizací akce „Modernizace trati Veselí
nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. –
Soběslav“ a „SO 51-70-03.11 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 1. etapa“ na pozemku p. č.
3975/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Usnesení č. 5/084/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s budoucí realizací
projektu „Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“ za
cenu 598.565 Kč.
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