USNESENÍ
5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. ledna 2019 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 5/001/2019
Rada města za přítomnosti vrchního strážníka Městské policie p. Miroslava Drse a pracovníka
OVRR MěÚ p. Jiřího Kubeše opětovně projednala aktualizovaný projekt systému
regulovaného parkování v centru města Soběslavi.
Usnesení č. 5/002/2019
Rada města schvaluje novou organizační strukturu MěÚ v Soběslavi dle návrhu předloženého
tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 2. 2019.
Usnesení č. 5/003/2019
Rada města souhlasí s vyplácením odměn členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou
členy zastupitelstva města, dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem
s platností od 1. 1. 2019.
Usnesení č. 5/004/2019
Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených
městem Soběslav – MŠ DUHA, MŠ Nerudova, ZŠ Komenského, ZŠ E. Beneše, Kulturní
dům, Senior-dům a Poliklinika na roky 2020 a 2021 v předloženém znění.
Zodpovídá: M. Samcová, Mgr. Krejčová (MŠ), Bc. Kuklová (MŠ), Mgr. Holas (ZŠ), Mgr. Říha (ZŠ),

Usnesení č. 5/005/2019
Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České
Budějovice, v roce 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 5/006/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak
Soběslav, z. s., na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 ve výši
3.300.000 Kč, a to na opravy sportovišť, ztrátovost provozu zimního stadionu a rozvoj
mládežnického sportu.
Usnesení č. 5/007/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele zakázky ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Pořízení rolby“, který se uskuteční 11. 1. 2019 od 13:00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Lintner Pavel – místostarosta města
Ing. Bláha Jindřich – starosta města
Mgr. Pánek Michal – člen RM
Turek Michal – člen RM
Mgr. Dančišin Milan – člen ZM
Mgr. Himpan Jaroslav – člen ZM
Usnesení č. 5/008/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na posunutí termínu dokončení zpracování
projektové dokumentace dopravního přestupního terminálu v Soběslavi do 30. 6. 2019.
Usnesení č. 5/009/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v předloženém znění.

