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

která se konala dne 13. května 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 10/131/2014 
Rada města bere na vědomí zápis z konkurzního řízení na obsazení místa ředitele 
Základní školy Soběslav, Komenského 20, které se konalo dne 12. 5. 2014. 
Rada města v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s ustanovením  
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jmenuje ředitelem Základní školy Soběslav, Komenského 20, 
Mgr. Jana Holase, Soběslav, s platností od 1. 8. 2014.  
 
Usnesen í  č. 10/132/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
JAKEŠ cz, s. r. o., Plzeň, na instalaci ochranného hrotového systému a ochranných 
sítí proti holubům na městskou věž na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 80.617 
Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 10/133/2014 
Rada města bere na vědomí seznam nálezů, které připadly do majetku města 
Soběslavi k 6. 5. 2014, předložený pracovnicí odboru organizačního a správy majetku 
slečnou Šárkou Kroupovou, a ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit 
zveřejnění seznamu nálezů a následný odprodej věcí v souladu se schválenou 
směrnicí města. 
 
Usnesen í  č. 10/134/2014 
Rada města stanovuje termín 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční ve středu 25. 6. 2014 od 18.00 hod. v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi, s následujícím programem: 

1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2014 
2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací  na období  2014 až 2023 
3. Vystoupení města z MAS přírody a venkova jihočeského kraje a vstup do 

MAS Lužnice  
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých mohou být 

provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Soběslavi 
5. Majetkové převody 
6. Různé  

 
Usnesen í  č. 10/135/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru - pozemků parc. č. 
3993/14 o výměře 648 m2, parc. č. 3993/15 o výměře 4 m2, parc. č. 3993/16 o výměře 
170 m2 a parc. č. 3993/17 o výměře 115 m2, vše v k. ú. Soběslav, od Jihočeského 
kraje, České Budějovice, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod 
chodníkem ve Wilsonově ulici v Soběslavi.  
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Usnesen í  č. 10/136/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru - pozemku parc. č. 
1282/1 o výměře 175 m2 v k. ú. Soběslav od Jihočeského kraje, České Budějovice, 
v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním veřejného prostranství u křižovatky 
komunikace I/3 (E55) a Bechyňské ulice v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 10/137/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru - části pozemku parc. 
č. 1410/3 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Soběslav od vlastníků domů čp. 435 a 436/III 
v souvislosti s budoucí realizací nového parkoviště v Lužnické ulici v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 10/138/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele „Zhotovení 
injektážní clony v objektu ZŠ Komenského Soběslav – 2. etapa“ v souvislosti 
s odstraněním zemní vlhkosti, které se konalo dne 12. 5. 2014 na MěÚ Soběslav.  
Vítězem výběrového řízení se stala firma PLASTPO, s. r. o., Tábor, za cenu 2.749 
Kč/m2 injektážní tlakové clony dvouřadé + DPH.     
 
Usnesen í  č. 10/139/2014 
Rada města souhlasí na základě poptávkového řízení s uzavřením smlouvy o dílo 
mezi městem Soběslav a firmou Radek Bouška, Chotoviny, na provedení stavebních 
prací spojených se zhotovením injektážní clony v objektu ZŠ Komenského Soběslav – 
2. etapa v souvislosti s odstraněním zemní vlhkosti za cenu 282.114 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 10/140/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu města na rok 2014 Gymnáziu Soběslav na částečnou úhradu 
nákladů spojenou s mezinárodním sportovním trojutkáním, které se uskuteční dne  
4. 6. 2014 ve sportovním areálu města, jehož pořadatelem je gymnázium.  


