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

která se konala dne 21. ledna 2014 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 2/011/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o dokončení instalace 
kogeneračních jednotek s příslušenstvím a o jejich uvedení do provozu v plynových 
kotelnách na sídlišti Svákov a u náměstí Republiky v Soběslavi. Stavbu prováděla 
firma E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, ve spolupráci se Správou města 
Soběslavi, s. r. o.   
 
Usnesen í  č. 2/012/2014 
Rada města v návaznosti na usnesení č. 23/307/2013 souhlasí s budoucí realizací 
rozšíření sportovní haly za gymnáziem ve sportovním areálu města dle projektové 
dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 2/013/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města z jednání, které se konalo dne  
8. 1. 2014, ve věci výměny nefunkčních zpětných klapek v rámci stavby 
protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé části Černovického potoka, 
která byla dokončena v roce 2013.  
 
Usnesen í  č. 2/014/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem 
Soběslav jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, Telefónicou Czech 
Republic, a. s., Praha, jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
s. o., Praha, jako investorem stavby přeložky kabelů MTS v souvislosti s realizací 
dálnice D3 na pozemku PK parc. č. 19 v k. ú. Chlebov, který je ve vlastnictví města.  
 
Usnesen í  č. 2/015/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  koupi pozemku parc. č. 2151/18 
v k. ú. Soběslav o výměře 3 m2 od Mgr. Marty Jeřábkové, Praha, v souvislosti 
s majetkoprávním vypořádáním pozemků v areálu Senior-domu Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 2/016/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby 
Městské policie Soběslav v roce 2014 mezi městem Soběslav a firmou R&P, a. s., 
Veselí nad Lužnicí, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Soběslav, spol. s r. o., 
Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na 
dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 
8 tis. Kč, firmou Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou 
Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě 10 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, 
s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč.  
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Usnesen í  č. 2/017/2014 
a) Rada města bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Soběslav, 
Komenského 20, Mgr. Jaroslava Koldana o rezignaci na funkci ředitele školy k 31. 7. 
2014 z důvodu odchodu do starobního důchodu.  
b) Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Věře 
Hanzalové zajistit v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, a na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlášení konkurzního 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní 
škola Soběslav, Komenského 20. 
 
Usnesen í  č. 2/018/2014 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 1/007/2014 souhlasí s žádostí ředitele ZŠ 
Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jaroslava Koldana o provedení odvodu finanční 
částky ve výši 109.605 Kč z FRIM ZŠ do rozpočtu města a následný převod těchto 
finančních prostředků do provozních výdajů školy v souvislosti s výměnou šatních 
skříněk v budově školy.  
 
Usnesen í  č. 2/019/2014 
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od okolních 
obcí dle seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu 
Soběslav, za účelem zajišťování pečovatelských služeb v obcích.   
 
Usnesen í  č. 2/020/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele rozšíření parkoviště 
u Senior-domu Soběslav, které se konalo 17. 1. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Radek Bouška, Chotoviny, za cenu 206.405 
Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 2/021/2014 
Rada města na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala 13. 1. 2014, souhlasí 
s obsazením uvolněného bytu o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou Na 
Pršíně čp. 7/II v Soběslavi paní Josefou Novákovou, Tučapy.  
 
Usnesen í  č. 2/022/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5 tis. Kč ze schváleného 
rozpočtu města v roce 2014 Tělovýchovné jednotě Spartak Soběslav na úhradu části 
nákladů spojených s materiálním zajištěním vyhlášení nejlepších sportovců města 
roku 2013, které se uskuteční 25. 1. 2014 při sportovním plese v Kulturním domě 
města Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 2/023/2014 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu 
jednání ke změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby 
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 
2. etapa Soběslav - Doubí, které se uskutečnilo 14. 1. 2014 v Kulturním domě města 
Soběslavi.  
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Usnesen í  č. 2/024/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Soběslavi ze dne 10. 6. 
2005 uzavřené mezi městem Soběslav a správci sítí Telefónica Czech Republic, a. s., 
Praha, E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, ČEVAK, a. s., České 
Budějovice, Povodí Vltavy, s. p., Praha, a dále dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
správu digitální technické mapy města Soběslavi ze dne 10. 6. 2005 uzavřené mezi 
uvedenými subjekty a zhotovitelem - firmou GEFOS, a. s., Praha, kterými se upravují 
názvy smluvních stran dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a rozšiřuje se 
zájmové území řešené DTTM Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 2/025/2014 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského 
bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Milanu 
Novotnému, Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 306 v 
Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Ladislavu Švecovi, Soběslav; s přenecháním 
městského bytu velikosti 1+1 v čp. 103 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu 
Štefanu Sýkorovi, Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v 
čp. 144/12 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Miroslavě Škvárové, 
Soběslav; s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 119 v ulici Na Pískách v 
Soběslavi do nájmu Marcele Malíkové, Soběslav, a dále s výměnou městského bytu 
velikosti 3+1 v čp. 104 na náměstí Republiky v Soběslavi, který má v nájmu Václav 
Forejt, za městský byt velikosti 1+1 v čp. 104 na náměstí Republiky v Soběslavi, 
který má v nájmu Venuše Milotová. 
 


