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

která se konala dne 27. května 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 11/141/2014 
Rada města projednala za přítomnosti Ing. arch. Jaromíra Kročáka a p. Stanislava 
Dlouhého, jednatele firmy Kavex, způsob, tvar a barevnost kamenné zádlažby 
v souvislosti s realizací rekonstrukce severní strany náměstí Republiky a přilehlé části 
Palackého ulice v Soběslavi, která se uskuteční v letošním roce.  
 
Usnesen í  č. 11/142/2014 
Rada města projednala změnu č. 2 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2014 
zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 11/143/2014 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 6/078/2014 souhlasí s uzavřením smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě mezi městem Soběslav a Správou železniční dopravní 
cesty, s. o., Praha, kterou SŽDC převede na město Soběslav bezúplatně chodník a 
komunikaci u výpravní budovy ČD v Soběslavi na pozemku parc. č. 4022/68 v k. ú. 
Soběslav v souvislosti s modernizací železniční trati v úseku Veselí nad Lužnicí – 
Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 11/144/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem 
Soběslav a firmou České houby, a. s., Nedvědice, za účasti města jako vlastníka 
sousedních pozemků na povolení stavby: „Dostavba areálu České houby, a. s., 
Nedvědice – II. etapa“.  
 
Usnesen í  č. 11/145/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem Soběslav 
a Jihočeským krajem České Budějovice, kterým Jihočeský kraj poskytne městu 
Soběslav finanční částku ve výši 30.000 Kč z grantového programu Podpora jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci projektu „Pořízení 
požárního příslušenství pro jednotku SDH města Soběslavi“.  
 
Usnesen í  č. 11/146/2014 
Rada města souhlasí na návrh ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra 
Valeše s vyřazením nefunkční smažící elektrické sklopné pánve, ev. č. 9926, 
z majetku organizace z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti zařízení.  
 
Usnesen í  č. 11/147/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o průběhu, výsledcích  
a organizačním zajištění voleb do Evropského parlamentu v Soběslavi, které se 
uskutečnily ve dnech 23. a 24. 5. 2014.  
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi za velmi dobré 
organizační zajištění těchto voleb ve výši dle zápisu z jednání.  
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Usnesen í  č. 11/148/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Propojení kotelen „Svákov“ – 
„Družstevní“, Město Soběslav“, který se uskuteční dne 9. 6. 2014 v 13:00 hod. na 
MěÚ Soběslav, v následujícím složení. 
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta 
Mgr. Alena Krejčová – členka RM Mgr. Pavel Lintner – člen ZM  
Kamil Modl – člen RM Jan Pehe – člen ZM 
Zdeněk Vránek – člen ZM Ladislav Bleha – člen ZM  
Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o. Ing. Luděk Smetana – člen ZM 
 
Usnesen í  č. 11/149/2014 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
mezi městem Soběslav a firmou Radek Hňup - Kamenictví, Tábor, na rekonstrukci 
části kamenné hřbitovní obvodové zdi v Nedvědicích za cenu 108.300 Kč.  
 
Usnesen í  č. 11/150/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
Chališ, spol. s r. o., Tábor, na opravu kanalizace a zrušení septiku na dvoře ZŠ 
Komenského v Soběslavi za cenu 157.100 Kč + DPH.   
 
Usnesen í  č. 11/151/2014 
Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing. 
Radka Brylla, ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové a zástupkyně ředitelky MŠ 
Duha paní Martiny Hasmanové na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve 
Slovenské republice ve dnech 11. – 13. 6. 2014.  
 
Usnesen í  č. 11/152/2014 
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra 
Drachovského o rekonstrukci části Tyršovy ulice v Soběslavi, kterou provádí firma 
Strabag, a. s., České Budějovice, a jejímž investorem je Jihočeský kraj 
prostřednictvím Správy a údržby silnic JčK.  
 


