USNESE NÍ
26. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. listopadu 2015 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Usnesení č. 26/261/2015
Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2016 a doporučuje jej po zapracování
připomínek přijatých na jednání RM zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 26/262/2015
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření
č. 4/2015 – předložený vedoucí FO MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 26/263/2015
Rada města vypouští z programu 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná
ve středu 16. prosince 2015, bod č. 3 – Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č. 2/2015
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Usnesení č. 26/264/2015
a) Rada města projednala připomínky ke studii revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi
zpracované ateliérem O. T. A., Praha.
b) Rada města pověřuje starostu města Ing. Jindřicha Bláhu projednat připomínky s autory
studie.
c) Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského projednat se
zástupci Českých drah, a. s., a Správy železniční dopravní cesty, s. o., možnost zřízení
dopravního terminálu v Soběslavi.
Usnesení č. 26/265/2015
Rada města schvaluje s účinností od 1. ledna 2016 plat jednateli Správy města Soběslavi,
s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru
Matoušovi a paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle návrhu
předloženého starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.
Usnesení č. 26/266/2015
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 návrhu předloženého starostou města Ing. Jindřichem
Bláhou.
Usnesení č. 26/267/2015
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty
města Mgr. Vladimíra Drachovského o dokončení rekonstrukce východní strany náměstí
Republiky a Palackého ulice včetně chodníku před budovou MěÚ v Soběslavi.

Usnesení č. 26/268/2015
Rada města na základě žádosti ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase schvaluje převod
finančních prostředků ve výši 122.515 Kč z provozních prostředků do investičního fondu
školy a dále souhlasí s pořízením majetku – pylonové tabule s pojezdem a křídly se
zabudovanou interaktivní tabulí a datovým projektorem za cenu 122.515 Kč.
Usnesení č. 26/269/2015
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 15/195/2011 ze dne 26. července 2011 souhlasí
s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města v roce 2015 ve výši
30.605 Kč pro ZŠ tř. Dr. E. Beneše a 29.773 Kč pro ZŠ Komenského ul. v Soběslavi
v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o.,
Plzeň.
Usnesení č. 26/270/2015
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, Švadlačky – kabel NN – pan Malý, lokalita“ na pozemcích p. č. 3816, 2912/4,
2912/6, 2912/8, 2912/12 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 26/271/2015
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ze schváleného rozpočtu města na
rok 2015 ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Prevent, z. s., Strakonice, na úhradu části
nákladů spojených se zajišťováním protidrogové prevence v Soběslavi a dále ve výši
15.000 Kč centru Auritus, Farní charita Tábor, na úhradu části nákladů spojených s provozem
kontaktního a poradenského centra v Táboře pro lidi ohrožené drogou. Na poskytnutí
finančních příspěvků budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 26/272/2015
Rada města projednala žádost Mgr. Jana Hambergera, správce Římskokatolické farnosti
Soběslav, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na dofinancování opravy
kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi v souvislosti s jeho opravou v letošním roce.
Rada města s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč ze schváleného rozpočtu
města na rok 2015 formou veřejnoprávní smlouvy souhlasí.
Usnesení č. 26/273/2015
Rada města souhlasí na návrh bytové komise rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 2+1 v čp. 101 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Pavlu Sýkorovi,
s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v čp. 101 na náměstí Republiky v Soběslavi do
nájmu Lucii Danielové, s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 134 v ulici
Protifašistických bojovníků v Soběslavi do nájmu Kláře Míkové, s přenecháním městského
bytu velikosti 2+1 v čp. 437 v ulici Na Ohradě v Soběslavi do nájmu Zdeňce Kupčíkové a
s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi do
nájmu Janě Kroupové.
Usnesení č. 26/274/2015
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí
s přijetím věcných darů – klozetového křesla v hodnotě 2.000 Kč od paní Hany Pakostové,
Soběslav, a klozetového křesla v hodnotě 2.640 Kč od pana Jiřího Bartyzala, Soběslav, do
majetku Senior-domu.
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Usnesení č. 26/275/2015
a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z programu
Ministerstva obrany ČR „Zachování a obnova historických hodnot“ v souvislosti s přípravou
akce „Oprava památníku I. světové války“ v parku U Nádraží, který je ve vlastnictví města.
Předpokládané náklady na opravu památníku jsou ve výši 130.000 Kč.
b) Rada města rozšiřuje program 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná
16. prosince 2015, o bod č. 3: Schválení podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva
obrany ČR.
Usnesení č. 26/276/2015
Rada města souhlasí s použitím znaku města na nových internetových stránkách
mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav.
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