
USNESENÍ  
11. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 2. dubna 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 11/099/2019 

Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska města Soběslavi za 

rok 2018 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku 

Soběslavská hláska za rok 2018 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Novákovou. 
 

Usnesení č. 11/100/2019 

Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2018 předloženou 

ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou. 

Kladný výsledek hospodaření ve výši 4.254,64 Kč bude převeden do rezervního fondu 

organizace. 

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2019 

v předloženém znění.   
 

Usnesení č. 11/101/2019 

Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2018 

předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  

Kladný výsledek hospodaření ve výši 109.475,09 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 

85.000 Kč do fondu odměn a 24.475,09 Kč do rezervního fondu organizace. 

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok 

2019 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 11/102/2019 

Rada města projednala návrh změny č. 1 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2019 

předložený pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej 

zastupitelstvu města ke schválení.   
 

Usnesení č. 11/103/2019 

Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2018 

předložené vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou a doporučuje 

je zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 11/104/2019 

Rada města se seznámila s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené 

Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, Praha, u města 

Soběslavi. S výsledky uvedené kontroly bude seznámeno zastupitelstvo města na jednání 

konaném 17. 4. 2019.  
 

Usnesení č. 11/105/2019 

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. 11/106/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou JAFA beton 

styl, Pohnánec, na dodávku městského mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše) za cenu 

162.308 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 11/107/2019 

Rada města v návaznosti na své usnesení č. 9/070/2019 souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., na poskytnutí dotace ze 

schváleného rozpočtu města na rok 2019 ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených  

s výstavbou přístřešku na ochranu technického zařízení organizace před povětrnostními vlivy. 
 

Usnesení č. 11/108/2019 

Rada města projednala žádost manželů Komrskových, Plzeň, o provedení rekonstrukce 

rekreační chaty na pozemku parc. č. 379 v k. ú. Klenovice, který je v jejich vlastnictví, a 

umístění vrtané studny a jímky na odpadní vody na pozemcích parc. č. 3756 a 3751 v k. ú. 

Klenovice, které jsou ve vlastnictví města. Rada města s rekonstrukcí chaty dle žádosti 

manželů Komrskových souhlasí.  
 

Usnesení č. 11/109/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a společností 

CompuTel CZ, s. r. o., Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města  

o výměře 90,88 m
2
 v domě čp. 144 na náměstí Republiky, Soběslav I, na dobu určitou od  

1. 5. 2019 do 30. 4. 2024. 
 

Usnesení č. 11/110/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu včetně příslušenství a 

spoluvlastnického podílu na společných prostorech v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě, 

Soběslav II, paní Vendule Bryllové, Soběslav, za cenu 899.837 Kč, která se stala vítězkou 

výběrového řízení. 
 

Usnesení č. 11/111/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 3835/2 o výměře 

468 m
2 

ve vlastnictví společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., Soběslav, za část 

pozemku p. č. 3920 o výměře 363 m
2
 a pozemek p. č. 534/23 o výměře 6 m

2
 ve vlastnictví 

města Soběslavi, všechny v k. ú. Soběslav. Rozdíl ve výměře doplatí město Soběslav ve výši 

dle znaleckého posudku.  
 

Usnesení č. 11/112/2019 

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

Soběslav, část Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, velikosti 1+0, do nájmu 

Veronice Šírové a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav, část Soběslav II, 

Kadlecova čp. 306, velikosti 1+0, do nájmu Pavlu Milotovi. 
 

Usnesení č. 11/113/2019 

Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu těžce zdravotně 

postiženou – p. Koláře v Lustigově ulici v Soběslavi.  

 

Usnesení č. 11/114/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2017 mezi 

městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se specifikují práce 

památkové obnovy provedené v roce 2019 v rámci akce „Stavební úpravy domu čp. 1 na 

náměstí Republiky v Soběslavi“.  
 

Usnesení č. 11/115/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Vialit 

Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na opravu místních komunikací v lokalitě garáží u sídliště 

Svákov v Soběslavi za cenu 310.305 Kč + DPH.  


