
USNESENÍ  
6. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 24. března 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 6/080/2020 

Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav za rok 

2019 předloženou paní Janou Hákovou, pověřenou řízením organizace. Výsledek hospodaření 

organizace je vyrovnaný.  

Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2020 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 6/081/2020 

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2019 

předloženou vrchním strážníkem MP p. Miroslavem Drsem.  
 

Usnesení č. 6/082/2020 

Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2019 

předloženou vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou a doporučuje je 

zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 6/083/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření  

č. ZM 1/2020 v předloženém znění s potřebnými úpravami.   
 

Usnesení č. 6/084/2020  

Rada města souhlasí s posunutím termínu 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi  

z 15. 4. 2020 na 29. 4. 2020 a s následujícím programem: 

1. Zahájení  

2. Závěrečný účet města za rok 2019 

3. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2020 

4. Projekty škol 

5. Zřizovací listiny organizací 

6. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi spádových obvodů ZŠ a MŠ 

7. Majetkové převody 

8. Různé 
 

Usnesení č. 6/085/2020 

Rada města souhlasí s nákupem 7 ks dřevěných stánků od firmy BIZON-STANY, s. r. o., 

Terezín, za cenu 77.350 Kč vč. DPH a 3 ks nůžkových stanů od firmy Mikel, s. r. o., Zlín – 

Louky, za cenu 46.536 Kč vč. DPH pro potřeby konání kulturních, společenských a 

sportovních akcí v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 6/086/2020 

Rada města v návaznosti na své usnesení č. 1/295/2018 ze dne 13. 11. 2018 pověřuje dle  

§ 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, užívat závěsný odznak a dle § 11a odst. 1 

písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jmenuje dalšími oddávajícími následující členy 

zastupitelstva města: Mgr. Irenu Molíkovou a Mgr. Vladimíra Drachovského. 

 

Usnesení č. 6/087/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování části nezpůsobilých výdajů 

projektu IROP „Rekonstrukce multimediální učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“ 
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v rozpočtované výši 572.330 Kč včetně DPH z rozpočtu města Soběslavi. 
 

Usnesení č. 6/088/2020 

a) Rada města na základě výsledků výběrového řízení organizovaného Základní školou 

Soběslav, Komenského 20, souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Spilka a Říha, s. r. o., 

Soběslav, na akci Stavební úpravy tříd a chodby za cenu 2.475.681 Kč včetně DPH. 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování akce Stavební úpravy 

tříd a chodby v částce 1.278.681 Kč včetně DPH z rozpočtu města Soběslavi. 
 

Usnesení č. 6/089/2020 

Rada města souhlasí se zařazením školského zařízení pro zájmové vzdělávání do rejstříku 

škol a školských zařízení Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie 

ČCE Rolnička Soběslav s účinností od 1. 1. 2021. 
 

Usnesení č. 6/090/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské 

policie Soběslav v roce 2020 mezi městem Soběslav a firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, 

na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě  

10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 6 tis. Kč, firmou 

Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., 

na dar v hodnotě 8 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě  

5 tis. Kč.  
 

Usnesení č. 6/091/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav, p. Jiřím 

Stiborem, Soběslav, a p. Leošem Vondruškou, Soběslav, na propachtování pozemku p. č. 

3384 v k. ú. Řípec o výměře 3,9037 ha, který je ve vlastnictví města, na dobu určitou 5 let 

s účinností od 1. 1. 2021.  
 

Usnesení č. 6/092/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 177 a p. č. 

176/1 o celkové výměře 465 m
2 

v k. ú. Vesce p. Františku Smíškovi, Soběslav, které jsou ve 

vlastnictví města Soběslavi, z důvodu narovnání hranic pozemků. 
 

Usnesení č. 6/093/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze 

dne 30. 5. 2005, ve znění pozdějších dodatků, Mateřské školy DUHA Soběslav, Sídliště Míru 

750, a dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 30. 5. 2005, ve znění pozdějších dodatků, 

Základní školy Soběslav, Komenského 20. 

 

Usnesení č. 6/094/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1688/10 o výměře 

59 m
2
 a p. č. 1688/11 o výměře 70 m

2 
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města 

Soběslavi, Pavlovi a Petrovi Dvořákovým, Praha, z důvodu majetkoprávního vypořádání 

pozemků u obchodního centra v Soběslavi. 
 

Usnesení č. 6/095/2020 

Rada města v návaznosti na své usnesení č. 5/078/2020 souhlasí s uzavřením smlouvy o 

vytvoření uměleckého díla mezi městem Soběslav a akademickým malířem Teodorem Buzu, 

Tábor, na dodávku a montáž díla (malby) „Střípky života“ do smuteční síně na hřbitově 

v Soběslavi za cenu 150.000 Kč.  
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Usnesení č. 6/096/2020 

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

Pantoflíčkem, projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti akce 

„Stavební úpravy a nástavba MŠ Nerudova 278/II“ za cenu 253.500 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 6/097/2020 

Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na adrese 

Soběslav, Soběslav II, Kadlecova čp. 306, velikosti  1+0, do nájmu p. Pravoslavu Valentovi. 
 

Usnesení č. 6/098/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava chodníků 

Soběslav 2020 – 1. etapa“, které se uskutečnilo 23. 3. 2020 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu 961.775 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 6/099/2020 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Obnova kostela  

sv. Marka“, které se uskutečnilo 23. 3. 2020 na MěÚ Soběslav.  

Vítězem výběrového řízení se stala firma Vidox, s. r. o., Český Krumlov, za cenu 1.653.958 

Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 6/0100/2020 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele dopravního automobilu pro SDH Soběslav, 

který se bude konat 6. 4. 2020 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Jiří Šustr – SDH Soběslav Mgr. Petr Valeš – člen RM 

Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
 

Usnesení č. 6/101/2020 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele zakázky ve zjednodušeném podlimitním 

řízení s názvem „Výuková cyklistická a bruslařská dráha“, který se bude konat 7. 4. 2020  

v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

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

Mgr. Michal Pánek – člen RM Mgr. Petr Valeš – člen RM 

Jiří Pour – KT MěÚ Michal Turek – člen RM 

 

Usnesení č. 6/102/2020 

Rada města souhlasí s přesunem finanční částky ve výši 100 tis. Kč ze schváleného rozpočtu 

města na rok 2020 do rezervy na krytí nutných nákladů spojených s přijatými krizovými 

opatřeními v rámci vyhlášeného nouzového stavu dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 6/103/2020 

Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s vyřazením 

DHM – nefunkčního elektrického konvektomatu inv. č. 11463, rok pořízení 2002, z majetku 

školy.    
 

 

 

 

 

 

 


