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

která se konala dne 22. července 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 14/187/2014 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 
které se konalo 25. června 2014.  
 
Usnesen í  č. 14/188/2014 
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 ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 14/189/2014 
Rada města bere na vědomí informaci o programu a financování Soběslavských 
slavností 2014 předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem, které se 
uskuteční v sobotu 20. 9. 2014.  
 
Usnesen í  č. 14/190/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o jednání Správní rady Nadace 
Jihočeské cyklostezky, které se konalo 26. 6. 2014 v Českých Budějovicích.  
 
Usnesen í  č. 14/191/2014 
a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 
3014/2 a 3 a parc. č. 3814/3 a 4 v k. ú. Soběslav firmě Strabag, a. s., Praha, 
v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků v areálu firmy Strabag, a. s., 
v Soběslavi.  
b) Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc. č. 
2982/1, 3 a 4 v k. ú. Soběslav od firmy Strabag, a. s., Praha, do majetku města 
z důvodu budoucí realizace cyklostezky Soběslav – Veselí nad Lužnicí.  
 
Usnesen í  č. 14/192/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
mezi městem Soběslav a Povodím Vltavy, s. p., Praha, na realizaci výpustního 
objektu dešťové kanalizace do Černovického potoka v souvislosti s budoucí realizací 
stavby „Soběslav, Na Pískách – odvedení balastních vod“.  
 
Usnesen í  č. 14/193/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem 
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení 
středotlakého plynovodu včetně přípojek a příslušenství v ulicích města a na 
pozemcích ve vlastnictví města Soběslavi dle specifikace zpracované firmou 
Hrdlička, spol. s r. o., Praha, která tvoří přílohu zápisu z jednání.  
 
Usnesen í  č. 14/194/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor mezi městem Soběslav a Všeobecnou interní ambulancí, s. r. o., Tábor, kterým 
se mění doba nájmu na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 159/I 
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v ulici Petra Voka (Poliklinika) z doby určité na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 
2014. 
 
Usnesen í  č. 14/195/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor mezi městem Soběslav a p. Ladislavem Růžičkou, Soběslav, a paní Annou 
Průšovou, Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě 
čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi, který je ve vlastnictví města, o 5 let, tj. do 
31. 8. 2019.  
 
Usnesen í  č. 16/196/2014 
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu ZŠ E. Beneše dle návrhu 
předloženého Mgr. Vlastimilem Říhou, ředitelem školy, v souvislosti se zateplením 
půdního prostoru školy foukanou minerální izolací.   
 
Usnesen í  č. 14/197/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu města na rok 2014 Římskokatolické farnosti Nedvědice na 
částečnou úhradu nákladů spojených s opravou varhan v kostele sv. Mikuláše 
v Nedvědicích.  
 
Usnesen í  č. 14/198/2014 
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 18/157/2014 souhlasí s uzavřením 
darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Českou republikou – Hasičským 
záchranným sborem Jihočeského kraje na poskytnutí daru – sestavy vysokotlakých 
zvedacích vaků pro vyprošťování osob a techniky při dopravních nehodách v hodnotě 
81.558 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 14/199/2014 
Rada města schvaluje odměnu řediteli ZŠ Komenského Mgr. Jaroslavu Koldanovi za 
dlouholeté vedení školy ve výši dle zápisu z jednání. Odměna bude hrazena 
z prostředků školy.  
 
Usnesen í  č. 14/200/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o opakovaném odvolání p. 
Kastnera, Soběslav, proti přístavbě (rozšíření) a stavební úpravě sportovní haly za 
gymnáziem v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 14/201/2014 
Rada města souhlasí s navrženou koncepcí dopravy v rámci připravované územní 
studie průmyslové zóny „U dálnice D3“ v Soběslavi, kterou předložil zpracovatel 
studie Ing. arch. Jan Stach - ASKA, Tábor.  
 
Usnesen í  č. 14/202/2014 
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, kterým se budova 
MěÚ čp. 59/I na náměstí Republiky v Soběslavi s pozemkem parc. č. 42 prohlašuje za 
kulturní památku.  
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Usnesen í  č. 14/203/2014 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu komunikace v Lužnické 
ulici (od E55 k Okružní ulici), které se uskutečnilo 21. 7. 2014 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit, spol. s r. o., Soběslav, za cenu 
697.430,50 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 14/204/2014 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského 
bytu velikosti 4+1 v čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi  do  nájmu  Romaně 
Novákové, Soběslav, a dále s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 v čp. 134/14 
v ulici Protifašistických  bojovníků v Soběslavi do  nájmu  Anně Kroupové, Soběslav.  


