USNESENÍ
22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 18. listopadu 2020 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Usnesení č. 22/299/2020
Rada města za přítomnosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové projednala
postup a organizační opatření spojené s případnou realizací projektu „Nástavba Senior-domu
Soběslav“.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města realizaci nástavby budovy Senior-domu schválit.
Usnesení č. 22/300/2020
Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2021 zpracovaný pracovnicí finančního
odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 22/301/2020
Rada města souhlasí s programem 12. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 16. 12. 2020 od 18.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města
Soběslavi:
1. Složení slibu člena ZM
2. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2020
3. Rozpočet města na rok 2021
4. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022-2024
5. ZŠ E. Beneše – dodatek č. 3 ke zřizovací listině
6. Majetkové převody
7. Projekt „Nástavba Senior-domu Soběslav“
8. Průmyslová zóna Soběslav
9. Různé
Usnesení č. 22/302/2020
Rada města
a) ruší svou komisi IT,
b) ruší svou komisi životního prostředí a odpadového hospodářství,
c) doplňuje a mění komisi výstavby a dopravy následujícím způsobem:
Nový název komise je Komise výstavby a životního prostředí v uvedeném složení:
předseda
Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
tajemník, člen Martina Kubešová – MěÚ Soběslav
členové
Ing. Jan Podlaha – Soběslav
Tomáš Šena, dipl. technik – Soběslav
František Dukát – člen ZM
Miloš Šimek – člen ZM
Martin Toman – Soběslav
Jiří Kubeš – Soběslav
Ing. Jan Mošnička – MěÚ Soběslav
Usnesení č. 22/303/2020
Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Aleny Krejčové o jednání se zástupci petičního
výboru, které se uskutečnilo 4. 11. 2020, ve věci Průmyslové zóny Soběslav.
Usnesení č. 22/304/2020
Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli

ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce
MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru
Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi
MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 22/305/2020
Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu MŠ Duha
Soběslav na nákup serveru včetně softwarového vybavení od firmy Josef Novotný, Soběslav,
za cenu 58.553 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 22/306/2020
Rada města na základě žádosti ředitelky Mateřské školy DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750,
Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s ponecháním části provozního příspěvku od zřizovatele ve
výši 262.270,40 Kč, účelově určeného na spolufinancování projektu obnovy školní zahrady
mateřské školy „Zahrada sedmi barev“, jako výnosy příštích období do roku 2021.
Usnesení č. 22/307/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 5. 11. 2019 mezi
městem Soběslav a městem Tábor, kterým se schválený příspěvek města na soutěž Talent
roku 2019 přesouvá na hodnocené období - školní rok 2020/2021.
Usnesení č. 22/308/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne
30. 3. 2005, ve znění pozdějších dodatků, Základní školy, Dr. Edvarda Beneše.
Usnesení č. 22/309/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Asfalt OK Group,
s. r. o., České Budějovice, na opravu místních komunikací v Nedvědicích technologií Silkot
za cenu 123.492 Kč + DPH.
Usnesení č. 22/310/2020
Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s pořízením průmyslového pásového žehliče včetně
příslušenství od firmy Alliance Laundry CE, s. r. o., Příbor, za cenu 304.615 Kč + DPH
z prostředků organizace.
Usnesení č. 22/311/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění vozidel v majetku města pro
rok 2021 organizovaného makléřem města – firmou GrECo International, s. r. o., Praha.
Vítězem výběrového řízení se stala Generali Česká pojišťovna, a. s., za cenu 46.356 Kč.
Usnesení č. 22/312/2020
Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu Základní školy
Soběslav, Komenského 20, na nákup nového serveru včetně příslušenství od firmy Abacus
Electric, s. r. o., České Budějovice, za cenu 57.188 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 22/313/2020
Rada města schvaluje změnu rozpočtu Kulturního domu města Soběslavi v roce 2020 dle
návrhu předloženého ředitelem organizace Mgr. Petrem Valešem.
Usnesení č. 22/314/2020
Rada města souhlasí s návrhem komise kultury, školství a cestovního ruchu na pořádání
kulturních a společenských akcí včetně rozsvícení vánočního stromu s ohledem na přijatá
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vládní opatření v adventních dnech, o vánočních svátcích a na přelomu letošního a příštího
roku na náměstí Republiky v Soběslavi.
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