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U S N E S E N Í 
1. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala dne 7. ledna 2014 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 1/001/2014 
Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením 
kroniky města.  
Rada města schvaluje paní Marii Klimešové odměnu za pečlivé a velmi pěkné vedení 
kroniky města včetně příloh ve výši dle zápisu z jednání.  
 
Usnesen í  č. 1/002/2014 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 
které se konalo 17. prosince 2013.  
 
Usnesen í  č. 1/003/2014 
Rada města v návaznosti na usnesení ZM 16/135/2013 schvaluje rozpočtové 
opatření č. 5/2013 zpracované vedoucí finančního odboru MěÚ paní M. Kolouškovou, 
kterým se upravují položky jednotlivých kapitol v rozpočtu města v roce 2013 dle 
skutečného plnění k 31. 12. 2013. 
 
Usnesen í  č. 1/004/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o změně trasy vedení  
IV. železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora – Soběslav dle dokumentace 
ke změně územního řízení zpracované firmou Metroprojekt Praha, a. s. Projednání 
změny vedení uvedeného úseku IV. železničního koridoru se uskuteční 14. ledna 2014 
od 10.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 1/005/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku „Rozšíření parkoviště u 
Senior-domu Soběslav“, které se uskuteční 17. 1. 2014 od 13.00 hod. na MěÚ 
Soběslav, v následujícím složení: 
členové: Náhradníci: 
Kamil Modl – člen RM Mgr. Vl. Drachovský – místostarosta 
Jan Pehe – člen ZM Ladislav Bleha – člen ZM 
Ing. Zina Petrásková – ředitelka S-domu Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Šárka Kroupová – pracovnice OOSM – hlas poradní   
 
Usnesen í  č. 1/006/2014 
Rada města stanovuje plat jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o., panu 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 tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi ve výši dle zápisu z jednání 
s účinností od 1. 1. 2014. 
 
Usnesen í  č. 1/007/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného Základní školou 
Soběslav, Komenského 20, na vybavení šatny šatními skříňkami. Vítězem 
výběrového řízení se stala firma  My dva group, a. s., Praha, za cenu 109.604,7 Kč  
včetně DPH. Vybavení školy šatními skříňkami bude hrazeno z prostředků ZŠ.    
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Usnesen í  č. 1/008/2014 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o odstranění 
přestárlých a přerostlých topolů podél cesty od lávky přes řeku Lužnici u stadionu 
směrem k Pilátu. Odstranění provádí Aeroklub Soběslav v souvislosti s údržbou 
vzletových rovin pro letiště v Soběslavi. V jarních měsících bude podél cesty 
provedena výsadba nových stromů. Informace o uvedené záležitosti bude zveřejněná 
v měsíčníku Hláska.  
 
Usnesen í  č. 1/009/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o likvidaci zvláštních odpadních vod mezi 
městem Soběslav a ČEVAK, a. s., České Budějovice, na odvoz odpadních vod 
z kompostárny Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 1/010/2014 
Rada města posouvá termín jednání RM z 4. 2. 2014 na 11. 2. 2014.  


