USNESENÍ
5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 2. března 2021 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 5/038/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav, za rok
2020 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 200,80 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ tř. Dr. E. Beneše na rok 2021
v předloženém znění.
Usnesení č. 5/039/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Komenského ul. 20, Soběslav, za rok
2020 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 2.579,50 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského ul. na rok 2021
v předloženém znění.
Usnesení č. 5/040/2021
a) Rada města schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce „Nástavba Senior-domu
v Soběslavi“ dle předloženého návrhu.
b) Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Nástavba
Senior-domu v Soběslavi“ v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
Ing. Jiří Klíma – člen ZM
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Ing. Petr Král – člen ZM
Ing. Iveta Matějů – členka ZM
Usnesení č. 5/041/2021
Rada města bere na vědomí podmínky výzvy k podání nabídky na poskytnutí investičního
úvěru na předfinancování akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ ve výši 40.000.000 Kč.
Usnesení č. 5/042/2021
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě realizace
dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.
Usnesení č. 5/043/2021
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o změnách v oblasti
odpadového hospodářství od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 5/044/2021
Rada města schvaluje provozní řád in-line dráhy v Soběslavi dle návrhu předloženého
místostarostou města Mgr. Pavlem Lintnerem.
Usnesení č. 5/045/2021
Rada města souhlasí s podáním výpovědí z nájemních smluv o nájmu prostor sloužících
podnikání společnosti DELIKOMAT, s. r. o., Modřice, a Filipu Štětkovi, Soběslav,
z nebytových prostor v nádražní budově čp. 264, Soběslav II, které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 5/046/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 924/1
o výměře 13 m2 v k. ú. Dráchov, který je ve vlastnictví města Soběslavi, Mysliveckému
spolku Krátoš Dráchov z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů ke stavbě.
Usnesení č. 5/047/2021
a) Rada města bere na vědomí odstoupení od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
uzavřené dne 2. 4. 2019 mezi městem Soběslav a společností CompuTel CZ, s. r. o.,
Soběslav, na pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky čp. 144, Soběslav,
s ukončením smlouvy k 31. 3. 2021.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi
městem Soběslav a společností 1. Budějovická IS, spol. s r. o., Soběslav, na pronájem
nebytových prostor na náměstí Republiky čp. 144, Soběslav, o výměře 88,66 m2 za roční
nájemné ve výši 111.600 Kč + DPH, která se stala vítězem výběrového řízení. Smlouva bude
uzavřena od 1. 4. 2021 na dobu 5 let.
Usnesení č. 5/048/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Milan Holý, Planá
nad Lužnicí, o výkonu koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba
MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“ za cenu 36.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/049/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Otakar Slezák,
Tábor, o výkonu koordinátora BOZP na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ za cenu
140.450 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/050/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Otakar Slezák,
Tábor, o výkonu koordinátora BOZP na akci „Dopravní terminál Soběslav, odstranění
přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“ za cenu 72.400 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/051/2021
Rada města schvaluje s účinností od 1. 3. 2021 plat ředitelce Senior-domu Soběslav
Ing. Zině Petráskové dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 5/052/2021
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební
úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“ v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
Mgr. Michal Pánek – člen RM
Mgr. Alena Krejčová – členka RM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Usnesení č. 5/053/2021
Rada města v návaznosti na usnesení RM č. 4/037/2021 ze dne 16. 2. 2021 pověřuje vedoucí
sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav paní Janu Hákovou uzavíráním smluv
o krátkodobém nájmu bytu pro osoby v sociální tísni v domě čp. 58, ul. Tř. Dr. E. Beneše,
Soběslav, který je v majetku města.
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