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U S N E S E N Í 
9. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala dne 3. března 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 9/062/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy Komenského za rok 2014 
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 15.081,12 Kč bude převeden do rezervního fondu 
školy.  
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2015 v předloženém 
znění. 
 
Usnesen í  č. 9/063/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy E. Beneše za rok 2014 
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. 
Kladný výsledek hospodaření ve výši 96,61 Kč bude převeden do rezervního fondu školy. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2015 v předloženém 
znění. 
 
Usnesen í  č. 9/064/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za 
rok 2014 předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 483,70 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 100 
Kč do fondu odměn a 383,70 Kč do rezervního fondu školy.   
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul. na rok 2015 v předloženém 
znění.   
 
Usnesen í  č. 9/065/2015 
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště 
Míru, za rok 2014 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.  
Kladný výsledek hospodaření ve výši 41.649,03 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 
20.000 Kč do fondu odměn a 21.649,03 Kč do rezervního fondu školy. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na sídlišti Míru na rok 2015 
v předloženém znění. 
 
Usnesen í  č. 9/066/2015 
Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2014 
předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesen í  č. 9/067/2015 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření č. 
1/2015 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesen í  č. 9/068/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv se zájmovými a společenskými 
organizacemi na poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok 2015 
následujícím způsobem: 

10.000 Kč činnost Český svaz chovatelů ZO Soběslav                    
10.000 Kč Okresní výstava drobného zvířectva 



- 2 - 

10.000 Kč farmářské trhy města 

Český svaz včelařů Soběslav                        5.000 Kč vzdělávací akce 

Ochrana fauny Votice  20.000 Kč činnost 

Základní kynolog. organizace Soběslav  5.000 Kč činnost 

Český rybářský svaz MO Soběslav 1.000 Kč dětské rybářské závody 

Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav 6.000 Kč činnost 

5.000 Kč činnost 
Soběslavská chasa mladá  

17.000 Kč akce, vystoupení 

5.000 Kč činnost 
Soběslavský ráček 

6.000 Kč akce, vystoupení 

12.000 Kč činnost 
Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“ 

2.000 Kč oslava vzniku VIII. župy baráčníků  

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského 5.000 Kč činnost 

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla       6.000 Kč činnost 

12.000 Kč činnost 
Pěvecký sbor Novita Soběslav 

5.000 Kč společný koncert sborů 

Soběslavský žesťový orchestr 6.000 Kč činnost 

Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav           5.000 Kč činnost 

Komorní pěvecký sbor Anonym Voice 15.000 Kč činnost 

Soběslavské mažoretky 10.000 Kč činnost 

Karromato Soběslav 20.000 Kč V. ročník mezin. loutk. festivalu 

Sbor Českobratrské církve evangelické 8.000 Kč Živý betlém 

Hudeb. liter. seskupení HAMAVE 10.000 Kč činnost 

8.000 Kč činnost  
Rodičovské centrum Sobík 

4.000 Kč Mikulášská zábava pro děti 

Centrum Klenby Soběslav 20.000 Kč Kreativ výstava - 2x 

Svaz tělesně postižených Soběslav                8.000 Kč činnost 

12.000 Kč činnost 
Společnost „I MY“ Soběslav                          

2.000 Kč akce Zkusme to spolu 

Porad. centrum pro sluch. postiž. Tábor 5.000 Kč činnost                        

Český červený kříž OS Tábor 5.000 Kč činnost 

Rolnička 5.000 Kč Den dětí - Rolničkování 

Rolnička – Klub dobrovolníků v knihovně 3.000 Kč činnost 

 20.000 Kč Dobrovol- festival  

Fokus Tábor 6.000 Kč činnost 

Svaz diabetiků Tábor 2.000 Kč činnost 

TJ Lokomotiva Veselí n/L. – sk. Žába 5.000 Kč činnost 

TJ Sokol Soběslav 15.000 Kč činnost 

TJ Spartak – oddíl ledního hokeje        20.000 Kč hokejové turnaje   

TJ Spartak  - oddíl kopané Soběslav 7.000 Kč fotb. turnaj O pohár starosty města 

TJ Spartak – „Sport pro všechny“ 3.000 Kč činnost 

Krasobruslařský klub Soběslav 12.000 Kč akce, vystoupení 

10.000 Kč Den dětí, Zvonkový průvod 
Dům dětí a mládeže Soběslav 

10.000 Kč Bambi 2015 

15.000 Kč činnost 

15.000 Kč florbal- turnaje ligy žen,  mužů, 
dorostenek, žaček SK Domeček – Florbal žen, mužů, dorostu 

5.000 Kč školní turnaj ve florbalu pro ZŠ 

Švec-cyklo team Soběslav 45.000 Kč Soběslavské okruhy, cyklomaraton  

Vodní záchranná služba Soběslav 40.000 Kč činnost 

Aeroklub Soběslav 7.000 Kč dětský den, pálení čarodějnic 
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BUDO klub Soběslav  5.000 Kč činnost 

Veteran Car Club Soběslav 10.000 Kč soutěž historických vozidel  

Město Tábor 4.000 Kč soutěž Talent roku 

školy Soběslav 5.000 Kč lehkoatletické závody škol 

Setkání s hudbou, o. s. 20.000 Kč komorní festival  2015 

Mgr. Lenka Čápová - ABELIA 2.000 Kč silvestrovský běh ulicemi města 

Římskokatolická farnost Soběslav 8.000 Kč Noc kostelů 
 
Usnesen í  č. 9/069/2015 
Rada města bere na vědomí návrh zadání Změny č. 1 územního plánu  Soběslav v souladu s § 
47 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu 
Soběslav bude projednán na Zastupitelstvu města Soběslavi dne 18. 3. 2015.   
 
Usnesen í  č. 9/070/2015 
Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České 
Budějovice, v roce 2015 dle návrhu předloženého starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.  
 
Usnesen í  č. 9/071/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
27. 4. 2010 mezi Kulturním domem města Soběslavi a firmou Tomáš Hořický, Klenovice, za 
účasti města Soběslavi, kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě  čp. 
134 v Jirsíkově ulici, Soběslav I (restaurace Národ), který je ve vlastnictví města, o 5 let, tj. 
do 30. 4. 2020.   
 
Usnesen í  č. 9/072/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem 
Soběslav a p. Alešem Novákem, Nedvědice, na propachtování zemědělských pozemků p. č. 
802/3, 803, 804/1, 804/2 v k. ú. Nedvědice o celkové výměře 9.917 m2  od 1. 3. 2015 do 31. 
3. 2020. 
 
Usnesen í  č. 9/073/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR na pronájem pozemků ve vlastnictví města Soběslavi p. č. 84/1, 84/11, 13/1 
v k. ú. Chlebov o celkové výměře 242 m2, na kterých bude prováděna biologická rekultivace 
dálnice D3 0308A, na dobu neurčitou od 1. 3. 2015. 
 
Usnesen í  č. 9/074/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 166/22 o výměře 
7.454 m2 v k. ú. Vesce obci Vesce za účelem vybudování a rozšíření komunikace v obci 
Vesce za cenu dle znaleckého posudku.  
 
Usnesen í  č. 9/075/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce 
„Soběslav: Přípojka NN Vejvar“ na pozemcích p. č. 1014/5 a 1009/2 v k. ú. Soběslav, které 
jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 9/076/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru a 
pozemku a o umístění kogenerační jednotky ze dne 14. 12. 2012 uzavřené mezi městem 
Soběslav a E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, z důvodu rozšíření technologie 
kogenerační jednotky  na kotelně Svákov o elektrokotel na výrobu tepla. 
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Usnesen í  č. 9/077/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce 
„Chlebov: Příp. NN, k. NN Hejný“ na pozemcích p. č. 579/15 a 579/16 v k. ú. Chlebov, které 
jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 9/078/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem 
České Budějovice jako poskytovatelem, příspěvkovou organizací města Poliklinika Soběslav 
jako příjemcem, za účasti města Soběslavi, na poskytnutí finanční částky z rozpočtu 
Jihočeského kraje ve výši 857.000 Kč na financování Lékařské služby první pomoci na 
Poliklinice Soběslav v roce 2015.  
 
Usnesen í  č. 9/079/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
T.O.D.O.K., s. r. o., Klenovice, na dodávku a montáž 10 ks oken do přístavby dvorního křídla 
ZŠ E. Beneše v Soběslavi za cenu 116.346 Kč + DPH.   
 
Usnesen í  č. 9/080/2015 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Soběslav a firmou Jiří Polák, Tábor, na odstranění starých a přerostlých dřevin a 
výsadbu nových dřevin  na hřbitově v Soběslavi za cenu 89.322 Kč.  
 
Usnesen í  č. 9/081/2015 
Rada města souhlasí s účinností od 1. 9. 2015 s navýšením kapacity Mateřské školy, základní 
školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav ze současných 24 žáků na 
30 žáků pro obor vzdělání základní škola speciální v souvislosti s podáním žádosti školy o 
změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.  


