USNESENÍ
9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. března 2019 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 9/059/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav, Komenského ul., za rok 2018
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 9.973,41 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2019 v předloženém
znění.
Usnesení č. 9/060/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše, za rok 2019
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 219,82 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2019 v předloženém
znění.
Usnesení č. 9/061/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2018
předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 374,91 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul. na rok 2019 v předloženém
znění.
Usnesení č. 9/062/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok
2018 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 44.305,62 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
32.000 Kč do fondu odměn a 12.305,62 Kč do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 9/063/2019
Rada města ukládá realizovat usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
konalo 20. 2. 2019.
Usnesení č. 9/064/2019
Rada města schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3. 2019.
Usnesení č. 9/065/2019
a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi,
městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené k 31. 12. 2018
dle zápisu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ paní Alenou Pickovou.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2018 dle návrhu předloženého
inventarizační komisí.

Usnesení č. 9/066/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na
poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 – 2. část
následujícím způsobem:
TJ Sokol Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav
Soběslávka, z. s.
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Dům dětí a mládeže Tábor, stř. Soběslav
Rodičovské centrum Sobík
Michaela Oubramová Radová
Svaz diabetiků Tábor
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Domácí hospic Jordán, o. p. s.
TJ Spartak – oddíl Aikido
Veteran Car Club
TJ Spartak – oddíl ledního hokeje
TJ Spartak – oddíl kopané
TJ Spartak – sport pro ženy
TJ Lokomotiva Veselí n/L. United Movement

TJ Spartak – krasobruslařský klub
SK Viktoria Tábor
Marcela Procházková
Florbal Soběslav, z. s.
Náhodný výběr – kapela
Fokus Tábor, z. s.
Husit. muzeum Tábor, pob. Blatské muzeum

Farní charita Týn n/Vltavou
Aeroklub Soběslav, z. s.
Farní sbor Českobratrské církve evangel.
Český zahrádkářský svaz Soběslav
APLA Jižní Čechy, z. ú.
Pavel Snášel
Hudební folková skupina Flow Track
Studentská rada gymnázia Soběslav
Petr Procházka BUDO klub
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, z. s.
Spolek přátel soběslavské pekárny
Město Tábor
školy Soběslav
Soběslavská chasa mladá

15.000 Kč
14.000 Kč
2.500 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
12.000 Kč
1.500 Kč
1.500 Kč
20.000 Kč
2.000 Kč
8.000 Kč
7.000 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
25.000 Kč
10.000 Kč
4.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
16.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
25.000 Kč
10.000 Kč
12.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč
4.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
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činnost
činnost
Hračkofest
činnost
činnost
Dobrovol – festival
Rolničkování – oslava dne dětí
Dobroběh
karneval, zvonkový průvod, den dětí
vystoupení mažoretek a roztleskávaček
činnost
Sobíkova metelice
karneval
Kreativ – jaro a zima
činnost
činnost
činnost
činnost
O pohár města Soběslav
hokejové turnaje dětí
O pohár města Soběslav
činnost
činnost
akce, vystoupení
Silvestrovský běh ulicemi města
T-mobile olympijský běh
činnost
turnaje
Soběslavské loučení s létem
činnost
ediční katalog
činnost
pálení čarodějnic, drakiáda, den t. sportů
Živý betlém
činnost
činnost
country festival na plovárně
klubový pořad
festival Gymplfest 2019
činnost
činnost
akce pro veřejnost
soutěž Talent roku
lehkoatletické závody škol
činnost
akce, vystoupení

Setkání s hudbou, o. s.
Švec cyklo team

30.000 Kč komorní festival 2019
50.000 Kč Soběslavské okruhy, cyklo maraton

Usnesení č. 9/067/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Tesera CB,
spol. s r. o., České Budějovice, na dodávku a montáž kamenné dlažby do přízemí domu čp.
1/I na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 398.950 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/068/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu
„Opravy místních komunikací „K Hronovu lesíku“, „Na Propadlišti“ a „Petra Bezruče“, které
se uskutečnilo 1. 3. 2019 od 10.00 hodin na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Swietelsky stavební, s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby JIH, Jindřichův Hradec, za cenu 676.271,70 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/069/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, Komenského 20, Mgr. Janem Holasem na akci „Vybavení učebny přírodních věd
v ZŠ Soběslav, Komenského 20, jako druhé části projektu IROP „Rekonstrukce a vybavení
učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20“ a souhlasí s uzavřením smlouvy
s vítěznou firmou AV MEDIA, a. s., České Budějovice, za cenu 1.925.960 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 9/070/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného jednatelem Správy města
Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou na výstavbu přístřešku na ochranu technického
zařízení organizace před povětrnostními vlivy.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu 999.811 Kč +
DPH. Výstavba přístřešku bude zčásti financována ze schváleného rozpočtu města na rok
2019 ve výši 500.000 Kč.
Usnesení č. 9/071/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 2/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 9/072/2019
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské
policie Soběslav v roce 2019 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 8 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 4 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč.
Usnesení č. 9/073/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Poliklinikou Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, za účasti města Soběslavi, na základě které poskytne
Jihočeský kraj finanční prostředky ve výši 857.000 Kč na zjištění provozu LSPP v Soběslavi
v roce 2019.
Usnesení č. 9/074/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Oprava
kanalizace v ulicích „Lustigova“, „Dr. Studničky“ a „Okružní“ v Soběslavi“, který se
uskuteční 18. 3. 2019 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Soběslavi v následujícím
složení:
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členové:
Mgr. Lintner Pavel – místostarosta města
Mgr. Drachovský Vladimír – člen ZM
Pour Jiří – KT MěÚ Soběslav

náhradníci:
Mgr. Valeš Petr – člen RM
Ing. Klíma Jiří – člen ZM
Ing. Ctibor Bohumír – KT MěÚ Soběslav

Usnesení č. 9/075/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu práv a povinností z územního
rozhodnutí mezi městem Soběslav a E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti
s akcí „Soběslav: přeložka kNN Riegrova – město“.
Usnesení č. 9/076/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
1. 7. 2016 mezi městem Soběslav a společností ResTrial, s. r. o., Praha, kterým se rozšiřují
pronajaté nebytové prostory v budově polikliniky, Petra Voka 159, Soběslav I, o další dvě
ordinace diabetologie a endokrinologie na celkovou výměru 266,60 m2 s účinností od
6. 3. 2019.
Usnesení č. 9/077/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání nákladů mezi městem Soběslav a Lesy
České republiky, s. p., Hradec Králové, v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku p. č.
1036/15 o výměře 238 m2 v k. ú. Soběslav do majetku města.
Usnesení č. 9/078/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav, jako budoucí oprávněným, Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, jako investorem, a manželi Miroslavou a
Bohumírem Ctiborovými, Soběslav, jako budoucími povinnými, v souvislosti s realizací akce
„SO 51-71-04 Žst. Soběslav, přeložka vodovodu DN 300 v km 62,63“ na pozemku p. č.
3726/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví manželů Ctiborových.
Usnesení č. 9/079/2019
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše s přijetím finančního daru ve výši 30.000 Kč od firmy DK Dvořák, s. r. o., Roudná, na
pořízení děleného sametového horizontu pro jeviště kulturního domu.
Usnesení č. 9/080/2019
Rada města souhlasí s účastí ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové na
zahraniční studijní cestě do Finska ve dnech 4. – 8. 6. 2019.
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