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

která se konala dne 25. listopadu 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 2/290/2014 
Rada  města projednala změnu rozpočtu města na rok 2014 – Rozpočtové opatření č. 4/2014 - 
a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesen í  č. 2/291/2014 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 15/195/2011 souhlasí s poskytnutím finančních 
prostředků ze schváleného rozpočtu města v roce 2014 ve výši  32.767,50 Kč  pro Základní 
školu, tř. Dr. E. Beneše, Soběslav, a 26.780,00 Kč pro Základní školu, Komenského ul., 
Soběslav, v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, 
s. r. o., Plzeň. 
 
Usnesen í  č. 2/292/2014 
Rada  města projednala návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2015 a doporučuje jej 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesen í  č. 2/293/2014 
Rada  města doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměny poskytované 
neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV č. 459/2013 Sb., kterým se mění NV  
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, v následující výši: člen RM – 1.910 Kč, člen ZM – 660 Kč, předseda výboru/komise 
– 1.560 Kč, člen výboru/komise – 900 Kč s platností od 1. 1. 2015. Odměny se nesčítají. 
 
Usnesen í  č. 2/294/2014 
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2015 dle varianty č. 2 návrhu 
předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města ČEVAK, a. s., České 
Budějovice.  
Ceny pro rok 2015: vodné – 35,10 Kč/m3 + DPH, stočné – 23,28 Kč/m3 + DPH. Vodné +  
stočné celkem 58,38 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 2/295/2014 
Rada města rozšiřuje program 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 
ve středu 17. 12. 2014 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o bod: 

� Jednací řád ZM 
 
Usnesen í  č. 2/296/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty města 
Mgr. Vladimíra Drachovského ve věci dokončení rekonstrukce severní strany náměstí 
Republiky v Soběslavi a přilehlé části Palackého ulice.  
 
Usnesen í  č. 2/297/2014 
Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,  
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli ZŠ E. 
Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ 
Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli KDMS 
Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi 
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a tajemníkovi MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle návrhu předloženého starostou města 
Ing. Jindřichem Bláhou.  
 
Usnesen í  č. 2/298/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením 4 ks 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 na pozemcích p. č. 2103/175, 2103/415, 2103/417 
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s vypořádáním plynofikace pro 
výstavbu 4 rodinných domů v ulicích Na Jezárkách a V Lukách v Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 2/299/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení „Přípojky STL Soběslav, 
Jeronýmova 158“  na pozemku p. č. 3836 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.  
 
Usnesen í  č. 2/300/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce 
„Chlebov: Přípojka NN Stránský“ na pozemku p. č. 579/9 v k. ú. Chlebov, který je ve 
vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 2/301/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele opravy kanalizace v ulici Petra Bezruče 
v Soběslavi, který se uskuteční 15. 12. 2014 od 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím 
složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Kamil Modl – člen ZM   
Jan Pehe – člen ZM Růžena Domová – členka ZM 
Jiří Weber – MěÚ Soběslav - hlas poradní 
 
Usnesen í  č. 2/302/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města z důvodu novely občanského zákoníku revokovat 
usnesení ZM 16/145/2013 ze dne 17. 12. 2013 na bezúplatný převod pozemků parc. č. 858/18 
o výměře 862 m2, parc. č. 858/19 o výměře 176 m2 a parc. č. 858/20 o výměře 346 m2 -  vše 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nedvědice u Soběslavi z vlastnictví České 
republiky, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví města Soběslavi, doplněním Přílohy č. 1 – Podmínky uzavření smlouvy.  
 
Usnesen í  č. 2/303/2014 
Rada města schvaluje změnu rozpočtu Kulturního domu města Soběslavi dle návrhu 
předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem. Zvýšení příspěvku KDMS ve výši 
128.000 Kč bude provedeno ze schváleného rozpočtu města na rok 2014.  
 
Usnesen í  č. 2/304/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou City 
Parking Group, s. r. o., Praha, na zhotovení analýzy dopravy pro budoucí zavedení systému 
regulovaného parkování v historickém centru města Soběslavi za cenu 50.000 Kč + DPH.  
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Usnesen í  č. 2/305/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města v roce 2014 na úhradu části nákladů spojených s pořádáním koncertu „Rybova 
mše vánoční“, který se uskuteční dne 22. 12. 2014 v 19:00 hod. v Kulturním domě města 
Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 2/306/2014 
Rada města souhlasí na návrh ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové: 
a)  s použitím investičního fondu organizace na nákup traktoru Seco Group Challenge vč.    
sněhové radlice v ceně 76.500 Kč vč. DPH od firmy BOHÁČ CZ, spol. s r. o., Tábor;            
b) s vyřazením traktoru vč. příslušenství, evidenční číslo DHM 3, DDHM 177, 178 a 179, 
v celkové hodnotě 89.955 Kč z majetku Senior-domu z důvodu nefunkčnosti a 
neopravitelnosti zařízení. 
 
Usnesen í  č. 2/307/2014  
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 Davidu Maršíkovi, Soběslav, 
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 112 v Palackého ulici v Soběslavi do nájmu 
Františce Pexové, Soběslav, a dále s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 245/4 
ve Wilsonově ulici v Soběslavi do nájmu Janu Žaldovi, Nedvědice.  
 
Usnesen í  č. 2/308/2014  
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o kontrolách EX-
POST provedených pracovníky Úřadu regionální rady České Budějovice u projektů Záchrana 
gotického hradu Soběslav a Společenské centrum Soběslavska dne 21. 10. 2014. U obou 
projektů nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
 
 
 


