
USNESENÍ  
17. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 25. června 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 17/179/2019 

Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2018 dle 

zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.  

Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2018 ve výši 692.170,48 Kč bude rozdělen 

následujícím způsobem: 34.608,52 Kč do rezervního fondu, 138.434,10 Kč do sociálního 

fondu a zbývající část, tj. 519.127,86 Kč, na úhradu ztráty z minulých let.   

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2019 

v předloženém znění. 
 

Usnesení č. 17/180/2019 

Rada města projednala studii revitalizace bývalého areálu Hedva zpracovanou firmou A-Z 

eko ateliér, s. r. o., Soběslav, a doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků 

parc. č. 393/1, 394, 393/10, 393/6 a 393/9 do majetku města.  
 

Usnesení č. 17/181/2019 

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, 

Mgr. Vlastimilu Říhovi za přípravu a zabezpečení branné soutěže „Zvedněme děti od 

počítačů“ pořádané 24. 4. 2019 v Soběslavi pro žáky 2. stupně základních škol ORP Soběslav 

dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 17/182/2019 

Rada města schvaluje odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ 

Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ  

v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové z rozvojového programu MŠMT „Částečné vyrovnání 

mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a 

středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 17/183/2019 

Rada města souhlasí s podáním žádosti Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 

50, do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání  v rámci výzvy č. 02_18_063 

Šablony II pro ZŠ a ŠD, MRR prioritní osa 3. Celkové náklady na projekt ve výši  

2.080.003 Kč budou plně hrazeny ze strukturálních fondů MŠMT. 
 

Usnesení č. 17/184/2019 

Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy, Nerudova 278, Bc. Evy Kuklové 

souhlasí s dodávkou pergoly nad pískoviště včetně montáže od firmy Dřevovýroba Václav 

Vaněk, s. r. o., Soběslav, za cenu 105.934,57 Kč s DPH. Pergola bude pořízena z investičního 

fondu školy.  

 

Usnesení č. 17/185/2019 

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

Novák, a. s., Soběslav, na dodávku a montáž vybavení kuchyněk v domě čp. 1/I na náměstí 

Republiky v Soběslavi za cenu 166.431 Kč včetně DPH. 
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Usnesení č. 17/186/2019 

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

Soběslav, část Soběslav II, tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32, velikosti 1+1, od 1. 8. 2019 do 

nájmu Lukáši Šímovi a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav, část Soběslav II, 

tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32, velikosti 1+kk, od 1. 7. 2019 do nájmu Dominiku 

Hanákovi. 
 

Usnesení č. 17/187/2019 

Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí 

s pořízením dlouhodobého hmotného majetku – elektrického přístroje LUX UNIPROF pro 

údržbu všech typů podlahových krytin od firmy LUX Czech, s. r. o., Praha, za cenu  

61.270 Kč včetně DPH. Přístroj bude pořízen z prostředků školy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


