
USNESENÍ  
27. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 17. prosince 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 27/340/2019 

a) Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění vozidel v majetku města pro 

rok 2020 organizovaného makléřem města – firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r. o., 

České Budějovice. Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s., za cenu 33.144 

Kč.  

b) Rada města na základě aktualizace údajů souhlasí s uzavřením smlouvy pro rok 2020 mezi 

městem Soběslav a Českou pojišťovnou, a. s., na pojištění majetku města za cenu 327.448 Kč 

a odpovědnosti za cenu 58.599 Kč. 
 

Usnesení č. 27/341/2019 

Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2020 následovně: 7. 1., 21. 1., 11. 2.,  

25. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 21. 7., 25. 8., 8. 9., 22. 9.,  

6. 10., 20. 10., 3. 11., 18. 11. (středa), 1. 12. a 15. 12. 2020. 
 

Usnesení č. 27/342/2019 

Rada města souhlasí s termíny jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2020 

následovně: 19. 2., 15. 4., 24. 6., 23. 9. a 16. 12. 2020.  
 

Usnesení č. 27/343/2019 

Rada města souhlasí s pravidly na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní 

činnosti v roce 2020 z rozpočtu města dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 27/344/2019 

Rada města schvaluje mimořádnou 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 za realizaci projektů škol v průběhu roku 

2019 dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 27/345/2019 

Rada města v návaznosti na nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 

s účinností od 1. 1. 2020 plat řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli  

ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce 

MŠ Nerudova Bc. Evě Kuklové dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 27/346/2019 

Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 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 

předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 27/347/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, kterým se posunuje termín 

dokončení akce „Chodníky Soběslav 2018“ v ulicích Dr. Studničky a Lustigova do  

30. 9. 2020.  
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Usnesení č. 27/348/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 mezi městem Soběslav a Strabag, a. s., Praha, 

provozní jednotka Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení akce „Oprava povrchu 

místních komunikací v Soběslavi“ v ulicích Okružní, Dr. Studničky a Lustigova do  

30. 9. 2020. 
 

Usnesení č. 27/349/2019 

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ze dne 13. 2. 2013 mezi městem 

Soběslav a MUDr. Radimem Zemanem, České Budějovice, na pronájem nebytového prostoru 

v domě čp. 159 v ulici Petra Voka, Soběslav I (rentgenové pracoviště na Poliklinice 

v Soběslavi), dohodou k 31. 1. 2020.  

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a Paean, s. r. o., 

České Budějovice, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 159 v ulici Petra 

Voka (Poliklinika), Soběslav I, o výměře 93,20 m
2
 na dobu neurčitou od 1. 2. 2020 

v souvislosti se změnou právní formy ordinace MUDr. Radima Zemana. 
 

Usnesení č. 27/350/2019 

a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ze dne 29. 5. 2017 mezi městem 

Soběslav a Ondřejem Melichem, Tábor, na pronájem smuteční síně dohodou k 31. 12. 2019. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a společností 

Pohřební služba Ondřej Melich, s. r. o., Tábor, v souvislosti s pronájmem smuteční síně v 

domě čp. 873, Soběslav III, na pozemku p. č. 2174 o výměře 314,94 m
2
 a části pozemku p. č. 

2173 o výměře cca 170 m
2
, vše v k. ú. Soběslav, na dobu 5 let od 1. 1. 2020. 

 

Usnesení č. 27/351/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Wolters Kluwer ČR, a. s., 

Praha, na poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI za cenu 29.726 Kč + DPH ročně  

s účinností od 1. 1. 2020. 
 

Usnesení č. 27/352/2019 

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 Martě 

Žoltákové a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav, část Soběslav II, Na Pršíně 

čp. 7, velikosti 1+0, do nájmu Haně Ladmanové. 
 

Usnesení č. 27/353/2019 

a) Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda 

Beneše 50, na realizaci projektu „Odborná učebna jazyků“ v rámci 8. výzvy MAS Lužnice - 

IROP - Infrastruktura pro vzdělávání, ve vazbě na výzvu ŘO IROP Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD  

s celkovým předpokládaným rozpočtem projektu 998.069 Kč včetně DPH. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18. 12. 2013 

s dodatkem č. 1 ze dne 24. 10. 2018 mezi městem Soběslav a Základní školou Soběslav,  

tř. Dr. Edvarda Beneše 50, kterým dochází v souvislosti s realizací projektu „Odborná učebna 

jazyků“ k doplnění účelu pronájmu a prodloužení platnosti smlouvy do roku 2026. 
 

Usnesení č. 27/354/2019 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 8/2019 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 27/355/2019 

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školy Soběslav, Komenského 20, na 

realizaci projektu „Rekonstrukce multimediální učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“  

v rámci 8. výzvy MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání, ve vazbě na výzvu ŘO 
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IROP Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - 

integrované projekty CLLD s celkovým předpokládaným rozpočtem projektu 1.038.011 Kč 

včetně DPH. 
 

Usnesení č. 27/356/2019 

a) Rada města uvolňuje z pozice člena a tajemníka komise IT rady města pracovníka MěÚ 

Ing. Bohumíra Ctibora a jmenuje novým tajemníkem komise pracovníka MěÚ p. Zbyňka 

Mareše.  

b) Rada města jmenuje členem komise IT rady města p. Tomáše Lintnera, Soběslav.  
 

 


