USNESE NÍ
6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 27. března 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 6/085/2018
a) Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska města Soběslavi za
rok 2017 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku
Soběslavská hláska za rok 2017 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Novákovou.
b) Rada města souhlasí s přidáním barvy do Soběslavské hlásky dle předloženého návrhu
s účinností od června 2018.
Usnesení č. 6/086/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2017 předloženou
ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 40.406,57 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
8.081 Kč do fondu odměn a 32.325,57 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2018
v předloženém znění.
Usnesení č. 6/087/2018
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle
seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem
zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.
Usnesení č. 6/088/2018
Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2017
předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 22.883,65 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
20.000 Kč do fondu odměn a 2.883,65 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok
2018 v předloženém znění.
Usnesení č. 6/089/2018
Rada města souhlasí s úpravou ceníku pronájmů prostor v KDMS dle návrhu předloženého
ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem s účinností od 1. 4. 2018.
Usnesení č. 6/090/2018
Rada města projednala variantní návrhy úpravy venkovního prostoru u mezipatra kulturního
domu zpracované ateliérem Mooza Architecture, Praha.
Usnesení č. 6/091/2018
Rada města ukládá realizovat usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 21. 3. 2018.
Usnesení č. 6/092/2018
Rada města souhlasí s umístěním „hubertské kapličky“ Mysliveckým sdružením BOR –
Klenovice na pozemku parc. č. 3776 v k. ú. Klenovice, který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 6/093/2018
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50,
Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s vyřazením univerzálního šlehacího stroje RE 22 ze svěřeného
majetku školy.
Usnesení č. 6/094/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „ČOV Soběslav –
obnova plynojemu“, které se uskutečnilo 26. 3. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma EKZA, spol. s r. o., Újezd u Brna, za cenu 916.894
Kč + DPH.
Usnesení č. 6/095/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele „Zpracování projektové dokumentace na
akci Nástavba Senior-domu v Soběslavi“, který se uskuteční 16. 4. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta města
Zdeněk Vránek – člen ZM
Mgr. Petr Valeš – člen RM
Kamil Modl – člen ZM
Jan Pehe – člen ZM
Usnesení č. 6/096/2018
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 2018 ve výši
2.350.000 Kč, a to na opravy sportovišť, ztrátovost provozu zimního stadionu a rozvoj
mládežnického sportu.
Usnesení č. 6/097/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o úhradě spotřeby elektrické energie a o hrazení
záloh mezi městem Soběslav a p. Františkem Červenkou, která řeší úhradu elektrické energie
v bytě užívaném bratry Červenkovými v domě čp. 58 /II v ulici Dr. E. Beneše v Soběslavi.
Usnesení č. 6/098/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a ateliérem OTA,
s. r. o., Praha, na zpracování dokumentace pro stavební povolení akce „Dopravní terminál
Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy v Soběslavi“ za
cenu196.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/099/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání mezi městem Soběslav a paní Danou
Snášelovou, Soběslav, na odkoupení nebytového prostoru bývalé prodejny sportovních potřeb
v přízemí budovy zimního stadionu v Soběslavi za cenu 193.000 Kč.
Usnesení č. 6/100/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 6.000 Kč ze schváleného rozpočtu
města na rok 2018 Dudáckému tanečnímu souboru „Jitra“ Soběslav na částečnou úhradu
nákladů spojených s činností spolku.
Usnesení č. 6/101/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi městem Soběslav a Husitským muzeem
v Táboře na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Rybník Nový
u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ za cenu 50.000 Kč + DPH.
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Usnesení č. 6/102/2018
Rada města schvaluje strategický dokument „Místní akční plán vzdělávání ORP Soběslav“,
který je výstupem dvouletého projektu „MAP v ORP Soběslav“, realizovaným MAS Lužnice,
z. s., Sudoměřice u Bechyně, s označením CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334.
Usnesení č. 6/103/2018
Rada města bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase
o poskytnutí dotací na rozvojové programy „Podpora výuky plavání v základních školách
v roce 2018“ a „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, které škola realizuje.
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