
USNESENÍ 
6. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 22. března 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 6/067/2016 
Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2015 předloženou 
ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 32 629,64 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:  
6 525 Kč do fondu odměn a 26 104,64 Kč do rezervního fondu organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2016 
v předloženém znění.   
 
Usnesení č. 6/068/2016 
Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2015 
předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 146,56 Kč bude převeden do rezervního fondu 
organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok 
2016 v předloženém znění.     
 
Usnesení č. 6/069/2016 
Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2015 
předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 6/070/2016 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2016 – rozpočtové opatření  
č. 1/2016 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 6/071/2016 
a) Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu města na roky 2017–2019 předložený 
vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu 
města ke schválení.  
b) Rada města rozšiřuje program 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční ve středu 13. 4. 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi, o bod:  

� Rozpočtový výhled města na roky 2017–2019  
 
Usnesení č. 6/072/2016 
Rada města souhlasí s použitím znaku města na nových dresech pro kategorii dospělých a 
dorostu oddílu ledního hokeje Spartak Soběslav.   
 
Usnesení č. 6/073/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
pozemkové služebnosti – mezi městem Soběslav a p. Markem Bodlákem, Komárov, a  
p. Václavem Kalousem, Praha, v souvislosti s realizací akce „Plynovodní přípojka k objektu 
č.p. 41, Dolní nábřeží, Soběslav II“ na pozemku p. č. 3918 v k. ú. Soběslav, který je ve 
vlastnictví města. 
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Usnesení č. 6/074/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Okružní: Příp. NN 
Melichar“ na pozemku p. č. 1696/1/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 6/075/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
1. 5. 2001 uzavřené mezi městem Soběslav a p. Zdeňkem Maxerou, Soběslav, kterým se 
prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru ve vlastnictví města v domě  čp. 102 na náměstí 
Republiky, Soběslav I,  o 5 let, tj. do 31. 5. 2021.   
 
Usnesení č. 6/076/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 149/3 o výměře  
2 m2 v k. ú. Soběslav společnosti SŘ Reality, s. r. o., Soběslav, za cenu dle znaleckého 
posudku v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemku pod budovou čp. 128/I v ulici 
Protifašistických bojovníků, která je ve vlastnictví SŘ Reality.  
 
Usnesení č. 6/077/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2696 o výměře  
1 482 m2, p. č. 2697 o výměře 1 729 m2,  p. č. 2240 o výměře 7 621 m2 a p. č. 2617/34  
o výměře 862 m2, vše v k. ú. Soběslav, od p. Stanislava Beneše, Soběslav, za cenu 30 Kč/m2. 
Pozemky leží v zátopovém území řeky Lužnice.  
 
Usnesení č. 6/078/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1506/19 o výměře  
68 m2, p. č. 1506/20 o výměře 3 m2, p. č. 1506/55 o výměře 1 042 m2 a p. č. 1506/28 o 
výměře 210 m2 včetně objektu občanské vybavenosti č. p. 797, vše v k. ú. Soběslav, paní 
Daně Vaňkové, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 6/079/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2532/25 o výměře 
16 m2 v k. ú. Soběslav paní Janě Starčevské, Soběslav, za cenu 100 Kč/m2. 
 
Usnesení č. 6/080/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou SEKISUI 
SPR Czech, s. r. o., Soběslav, na havarijní bezvýkopovou opravu kanalizačního systému 
města DN 300 v délce 80 m za bytovými domy v Bezděkově ulici v Soběslavi za cenu 
285 200 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 6/081/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Chlebov – kanalizace 
a stabilizační nádrže“, které se uskutečnilo 14. 3. 2016 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu 
4 872 209 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma ZVÁNOVEC, a. s., České 
Budějovice, za cenu 5 232 978,22 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 6/082/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava fasády objektu 
čp. 59, náměstí Republiky, Soběslav“, které se uskutečnilo 21. 3. 2016 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 1 494 554 
Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Jihostav Soběslav, s. r. o., Soběslav, za cenu 
1 512 475,04 Kč + DPH. 
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Usnesení č. 6/083/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava komunikací po 
zimě v Soběslavi“, které se uskutečnilo 21. 3. 2016 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Dipos Tábor, a. s., Tábor, za cenu 450 Kč/m2  

+ DPH. N druhém místě se umístila firma Stavby D+H, s. r. o., Tábor, za cenu 480 Kč/m2  
+ DPH.  
 
Usnesení č. 6/084/2016 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Stavební úpravy a přístavba zázemí 
víceúčelové sportovní haly Soběslav“, který se uskuteční 4. 4. 2016 v 13:30 hod. na MěÚ 
Soběslav, v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta  
Mgr. Michal Pánek – člen ZM Mgr. Pavel Lintner – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen RM 
Zdeněk Vránek – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM  
Jiří Weber – OVRR MěÚ –  hlas poradní   
 
Usnesení č. 6/085/2016 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Komunikace Na Brousku  
v Soběslavi“, který se uskuteční 4. 4. 2016 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím 
složení:  
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta  
Mgr. Michal Pánek – člen ZM Mgr. Pavel Lintner – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen RM 
Zdeněk Vránek – člen ZM Václav Nedvěd – člen ZM  
Jiří Weber – OVRR MěÚ –  hlas poradní   
 
Usnesení č. 6/086/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí finanční částky ve 
výši 20 000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2016 Dobrovolnickému centru 
Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav na částečnou úhradu nákladů spojených 
s konáním festivalu Dobrovol, který se koná 18. 6. 2016 na plovárně v Soběslavi, a dále na 
poskytnutí finanční částky ve výši 10 000 Kč Veteran Car Clubu Soběslav na částečnou 
úhradu nákladů spojených s konáním soutěže historických vozidel „O pohár města Soběslav 
2016“, která se koná 10. 9. 2016.  
 
Usnesení č. 6/087/2016 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 
s přijetím věcného daru – 2 antidekubitních matrací v hodnotě 8 000 Kč od firmy Dentimed, 
s. r. o., Litomyšl, do majetku Senior-domu.  
 
Usnesení č. 6/088/2016 
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s vyřazením 
a následnou likvidací dlouhodobého hmotného majetku – elektrické mrazničky ARDO, model 
CO32A, inv. č. 19, rok pořízení 1991, a chladničky CALEX, typ CM 345.0/6876, rok 
pořízení 1993, inv. č. 11457, z majetku školy.  
 
Usnesení č. 6/089/2016 
Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí 
s vyřazením a následnou likvidací dlouhodobého hmotného majetku – projekce audiovizuální, 
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inv. č. 45/03, kopírky Minolta DI 152, inv. č. 66/06, a elektrického varného kotle KE 22, inv. 
č. 1/92, z majetku školy.  
 
Usnesení č. 6/090/2016 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise rady města s přenecháním městského bytu 
velikosti 3+1 v  čp. 103 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Miroslavu Zvonařovi, 
s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v  čp. 245/4 v ulici Wilsonova v Soběslavi do 
nájmu Marcele Malíkové a s výměnou městských bytů velikosti 1+1 za byt 3+1 v domě 
čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi nájemníků Pavly Sumerauerové a Marcely Míkové. 


