
USNESENÍ 
6. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 21. března 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 6/074/2017 
Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2016 
předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 23.191,78 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 
20.000 Kč do fondu odměn a 3.191,78 Kč do rezervního fondu organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok 
2017 v předloženém znění.  
 
Usnesení č. 6/075/2017 
Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2016 předloženou 
ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 27.949,24 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:  
5.589 Kč do fondu odměn a 22.360,24 Kč do rezervního fondu organizace. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2017 
v předloženém znění.   
 
Usnesení č. 6/076/2017 
Rada města souhlasí s programem 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční ve středu 19. 4. 2017 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi: 

1. Závěrečný účet města za rok 2016 
2. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2017 
3. OZV č. 1/2017, kterou se mění OZV č. 2/2016 o nočním klidu 
4. Majetkové převody 
5. Různé 

 
Usnesení č. 6/077/2017 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 7/094/2016 ze dne 5. 4. 2016 schvaluje doplněný 
ceník inzerce v Soběslavské hlásce předložený Ing. Michaelou Novákovou, redaktorkou 
Hlásky, s platností od 1. 5. 2017. 
 
Usnesení č. 6/078/2017 
Rada města projednala žádost společnosti Cznet.cz, Praha, o umístění sítě elektronických 
komunikací nadzemního vedení ve výšce 25 m mezi bytovými domy čp. 705 a 514 
v Soběslavi nad pozemky ve vlastnictví města Soběslavi parc. č. 2103/57, 2103/59, 2103/19, 
2103/21, 2103/22, 2103/31, 2103/32, 3957 a 1548/1 v k. ú. Soběslav. 
Rada města s umístěním uvedeného nadzemního vedení nesouhlasí.  
 
Usnesení č. 6/079/2017 
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, Výzva č. 37 
Energetické úspory v bytových domech II, na realizaci projektu s názvem „Zateplení domu 
čp. 109/I v Soběslavi“ s celkovými náklady ve výši 3.048.600 Kč včetně DPH. 
Spolufinancování města ve výši 2.117.629 Kč bude zajištěno z rozpočtu města v roce 2017. 
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Usnesení č. 6/080/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2017 uzavřené 
mezi městem Soběslav a firmou REGIO projekt, s. r. o., Tábor, kterým se prodlužuje termín  
zpracování žádosti o dotaci projektu „Zateplení domu čp. 109/I Soběslav“ z 15. 3. 2017 do 
31. 3. 2017.  
 
Usnesení č. 6/081/2017 
Rada města souhlasí s výpovědí smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 2. 2013 
uzavřené mezi městem Soběslav a JUDr. Miroslavem Noskem, Tábor, na pronájem 
nebytového prostoru v domě čp. 59, Soběslav I (budova MěÚ), ke dni 30. 6. 2017. 
 
Usnesení č. 6/082/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a  
Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zpracování projektové dokumentace 
pro realizaci akce: „Úpravy západní části prostoru za náměstím Republiky v Soběslavi – 
4. etapa“ za cenu 62.200 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 6/083/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Mariánský sloup na 
náměstí Republiky, obnova restaurátorem“, které se uskutečnilo 8. 3. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma MgA. Jan Korecký, s. r. o., Prachatice, za cenu 
355.000 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 6/084/2017 
Rada města souhlasí s realizací akcí v rámci Programu regenerace městské památkové zóny 
Soběslav pro rok 2017 dle návrhu předloženého vedoucí oddělení územního plánování a 
památkové péče MěÚ Ing. arch. Dagmar Buzu.  
 
Usnesení č. 6/085/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zhotovení věci na zakázku mezi městem 
Soběslav a Jiřím Čápem, Kardašova Řečice, na renovaci dřevěných euro oken  v domě 
s pečovatelskou službou v Mrázkově ulici čp. 745 v Soběslavi, poškozených vichřicí v roce 
2016, za cenu 325.000 Kč. 
 
Usnesení č. 6/086/2017 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 na 
adrese Soběslav, část Soběslav II, Kadlecova čp. 321, do nájmu Milanu Lopušanovi, bytu 
velikosti 3+1 na adrese Soběslav, část Soběslav I, náměstí Republiky čp. 109, do nájmu Ivanu 
Gaislerovi a bytu velikosti 3+1 na adrese Soběslav, část Soběslav I, Protifašistických 
bojovníků čp. 134/14, do nájmu Lence Novákové. 
 
Usnesení č. 6/087/2017 
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá 
Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav v sobotu 8. 4. 2017 od 8:30 hod. do 12:00 hod. 
na náměstí Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 6/088/2017 
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi s použitím 
fondu investic organizace ve výši 158.470 Kč na nákup klavírního křídla August Förster.  


