
USNESENÍ  
5. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 10. března 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Usnesení č. 5/059/2020 

Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2019 předloženou 

ředitelkou Senior-domu Ing. Zinou Petráskovou.  

Kladný výsledek hospodaření ve výši 99.569,54 Kč bude převeden do rezervního fondu 

organizace.   

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2020 

v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 5/060/2020 

Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2019 

předloženou ředitelem Mgr. Petrem Valešem.  

Kladný výsledek hospodaření ve výši 41.567,06 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 

30.000 Kč do fondu odměn a 11.567,06 Kč do rezervního fondu organizace.  

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok 

2020 v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 5/061/2020 

Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok 

2019 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou. 

Kladný výsledek hospodaření ve výši 43.475,65 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 

32.000 Kč do fondu odměn a 11.475,65 Kč do rezervního fondu školy.  

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na rok 2020 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 5/062/2020 

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. 2019, dle zápisu zpracovaného pracovnicí finančního odboru MěÚ paní  

A. Pickovou. 

b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2019 dle návrhu předloženého 

inventarizační komisí. 
 

Usnesení č. 5/063/2020 

Rada města souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého 

tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3. 2020.  
 

Usnesení č. 5/064/2020 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu s názvem 

„Oprava chodníků Soběslav 2020 - I. etapa“, které se bude konat 23. 3. 2020 v 10:00 hodin na 

MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 

členové náhradníci 

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Michal Turek – člen RM Mgr. Michal Pánek – člen RM 

Jiří Pour – pracovník KT MěÚ Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ 
 

Usnesení č. 5/065/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím 

Lagnerem, projektové práce, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace (komunikace, 

chodníky, VO, rozvody NN) k územnímu řízení na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro 

RD u sídliště Svákov, Soběslav – 3. etapa“ za cenu 70.400 Kč.  
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Usnesení č. 5/066/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem, 

projekce VHS + ZTI, na zpracování projektové dokumentace (kanalizace, vodovod, 

plynovod) k územnímu řízení na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro RD u sídliště 

Svákov, Soběslav – 3. etapa“ za cenu 57.000 Kč.  
 

Usnesení č. 5/067/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou SOVT-

RADIO, spol. s r. o., Vodňany, na vybudování bezdrátového rozhlasu v městských částech 

Chlebov a Nedvědice za cenu 156.020 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 5/068/2020 

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje Rozvoj 

hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, Opatření č. 2, na akci 

„Stavební úpravy společenského centra v Chlebově“. Spolufinancování města bude zajištěno 

z rozpočtu města na rok 2020. 
 

Usnesení č. 5/069/2020 

Rada města souhlasí se změnou pojistné smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav a Českou 

pojišťovnou, a. s., spočívající v navýšení pojištění majetku města pro rok 2020 o 738 Kč 

v souvislosti s dopojištěním výpravní budovy a zvýšením hodnoty objektu smuteční síně na 

hřbitově v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 5/070/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne  

4. 3. 2015 mezi městem Soběslav a p. Alešem Novákem, Nedvědice, na propachtování 

pozemků p. č. 802/3, 803, 804/1, 804/2 v k. ú. Nedvědice a p. č. 581 v k. ú. Rybova Lhota  

o celkové výměře 1,6915 ha, které jsou ve vlastnictví města, na dobu určitou od 1. 4. 2020 do  

31. 3. 2025.  
 

Usnesení č. 5/071/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a společností N+N 

Soběslav, s. r. o., Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 

35 m
2
 v domě čp. 150 na náměstí Republiky, Soběslav I, na dobu určitou od 1. 4. 2020 do  

31. 3. 2025.  
 

Usnesení č. 5/072/2020 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici 

Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  

 

Usnesení č. 5/073/2020 

Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy na studijní cestě do 

Burgundska (Francie) ve dnech 6.–13. 6. 2020, kterou pořádá Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska.  
 

Usnesení č. 5/074/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava parkoviště u Polikliniky 

Soběslav“, které se konalo 9. 3. 2020. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu 998.762,81 Kč + DPH.   
 

Usnesení č. 5/075/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Změna č. 2 územního plánu 

Soběslav včetně úplného znění po změně č. 2 ÚP Soběslav“, které se konalo 4. 3. 2020.  
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Vítězem výběrového řízení se stal Ing. arch. Jan Stach – Aska, architektonické studio, Tábor, 

za cenu 125.000 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 5/076/2020 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Předprostor škol v Soběslavi“ v následujícím složení: 

členové náhradníci 

Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Alena Krejčová – členka RM 

Mgr. Petr Lintner – člen RM Mgr. Petr Valeš – člen RM 

Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM Jaroslav Himpan – člen ZM 
 

Usnesení č. 5/077/2020 

Rada města se seznámila s variantním návrhem prodejního stánku na náměstí Republiky 

v Soběslavi zpracovaným firmou AlfaHaus, s. r. o., Chýnov, a souhlasí s jeho realizací ve 

variantě č. 1 (dřevo, omítka).  
 

Usnesení č. 5/078/2020 

Rada města projednala variantní návrh výzdoby smuteční síně na hřbitově v Soběslavi 

předložený akademickým malířem Teodorem Buzu a souhlasí s realizací varianty „Střípky 

života“.  
 

Usnesení č. 5/079/2020 

Rada města na základě výsledku hodnocení veřejné zakázky organizované ředitelkou MŠ 

Duha Mgr. Alenou Krejčovou souhlasí se zakoupením DHM – el. konvektomatu Rational od 

společnosti INGASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu 446.145,68 Kč vč. DPH.  
 


