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

která se konala dne 10. června 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 12/153/2014 
Rada města projednala návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Soběslav 
zpracovaný vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Ing. arch. 
Dagmar Buzu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 12/154/2014 
Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu města na roky 2015 až 2017 
předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města po zapracování schválené změny č. 2 rozpočtu 
města v roce 2014 ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 12/155/2014 
Rada města v návaznosti na nový občanský zákoník schvaluje nové znění stanov 
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., se sídlem U Jatek 850, Soběslav III, 392 01 
Soběslav, a Správy města Soběslavi, s. r. o., se sídlem Tyršova 482/13, Soběslav III, 
392 01 Soběslav,  dle předloženého návrhu s účinností od 1. 7. 2014.  
 
Usnesen í  č. 12/156/2014 
a) Rada města v návaznosti na nový občanský zákoník a další související zákony 
souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele Správy města Soběslavi, 
s. r. o., mezi SMS, s. r. o., a jednatelem p. Vladimírem Faladou v předloženém znění 
s účinností od 1. 7. 2014.  
b) Rada města v návaznosti na nový občanský zákoník a další související zákony 
souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele Správy lesů města 
Soběslavi, spol. s r. o., mezi SLMS, spol. s r. o., a jednatelem Ing. Petrem Matoušem 
v předloženém znění s účinností od 1. 7. 2014. 
 
Usnesen í  č. 12/157/2014 
Rada města projednala upravený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o 
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a 
interaktivní videoloterijní terminály na území města Soběslavi, s připomínkami 
Ministerstva vnitra a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 12/158/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice, na realizaci akce „Přípojka STL plynovodu ul. Palackého 60, 
Soběslav“ na pozemcích parc. č. 3899 a 3990/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve 
vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 12/159/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku 
parc. č. 4042/24 o výměře 4 m2 v k. ú. Soběslav od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví města Soběslavi.  
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Usnesen í  č. 12/160/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc. č. 2281 o 
výměře 6.279 m2 a parc. č. 3134/2 o výměře 5.250 m2, oba v k. ú. Soběslav, které jsou 
ve vlastnictví fyzických osob, do vlastnictví města Soběslavi z důvodu scelení lesních 
pozemků, které jsou ve vlastnictví města.  
 
Usnesen í  č. 12/161/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc. č. 1019 o 
výměře 1.510 m2 a parc. č. 1020 o výměře 1.532 m2, oba v k. ú. Soběslav, které jsou 
ve vlastnictví fyzické osoby, do vlastnictví města Soběslavi z důvodu budoucí 
výstavby obslužné komunikace po vybudování IV. železničního koridoru v úseku 
Soběslav – Doubí u Tábora.  
 
Usnesen í  č. 12/162/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku (zahrady) parc. 
č. 998 o výměře 663 m2 v k. ú. Soběslav p. Kocandovi, Soběslav, který tento pozemek 
dlouhodobě užívá.  
 
Usnesen í  č. 12/163/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
Čevak, a. s., České Budějovice, na provedení opravy vodovodu v Komenského ulici 
v Soběslavi za cenu 139.650 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 12/164/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001 
uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se 
upřesňuje seznam hmotného investičního majetku, který je ve vlastnictví města a 
který užívá SMS, s. r. o., v plynových kotelnách a v systému centrálního zásobování 
tepla.  
 
Usnesen í  č. 12/165/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městským úřadem 
Soběslav a p. Lukášem Koblásou, Nedvědice, za účasti města, jako vlastníka 
sousedních pozemků, na povolení novostavby rodinného domu s garáží, zpevněných 
ploch a technické infrastruktury na pozemku parc. č. 20/8 v k. ú. Nedvědice, který je 
ve vlastnictví p. Koblásy.   
 
Usnesen í  č. 12/166/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi manželi Prchlíkovými, Soběslav, jako budoucími povinnými, a městem 
Soběslav, jako budoucím oprávněným, na uložení věcného břemene dešťové 
kanalizace na pozemku parc. č. 993 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví manželů 
Prchlíkových, v souvislosti s odvedením balastních vod z ulice Na Pískách a 
železniční tratě v návaznosti na realizaci IV. železničního koridoru v úseku Soběslav 
– Veselí nad Lužnicí.  
 
Usnesen í  č. 12/167/2014 
Rada města souhlasí s přijetím nadačního příspěvku Senior-domem Soběslav 
z programu Oranžové hřiště nadačního fondu Nadace ČEZ ve výši 250.000 Kč na 
zhotovení hřiště pro seniory. Vybudované hřiště bude majetkem Senior-domu 
Soběslav.  
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Usnesen í  č. 12/168/2014 
a) Rada města stanovuje plat řediteli Základní školy Soběslav, Komenského 20,  
Mgr. Janu Holasovi ve výši dle zápisu z jednání s účinností od 1. 8. 2014.  
b) Rada města děkuje Mgr. Jaroslavu Koldanovi za jeho dlouholetou práci ve funkci 
ředitele ZŠ Komenského, kterou ukončí k 31. 7. 2014 odchodem do starobního 
důchodu.   
 
Usnesen í  č. 12/169/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Propojení 
kotelen „Svákov“ – „Družstevní“, Město Soběslav“, které se konalo dne 9. 6. 2014 na 
MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 
2.662.631 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 12/170/2014 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského 
bytu velikosti 3+0 v čp. 321 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Marcele 
Petříčkové, Soběslav.  
 


