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

která se konala dne 9. prosince 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 3/309/2014 
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2015 následovně: 6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 
3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 21. 7., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 
13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. a 15. 12. 2015.  
 
Usnesen í  č. 3/310/2014 
Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 plat jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o., 
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli KDMS 
Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi 
a paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle návrhu předloženého 
starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.  
 
Usnesen í  č. 3/311/2014 
Rada města schvaluje roční odměnu paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky 
Soběslav, dle návrhu předloženého starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.  
 
Usnesen í  č. 3/312/2014 
a) Rada města bere na vědomí výsledky voleb zástupců za pedagogy a zákonné zástupce žáků 
do Školské rady při Základní škole Soběslav, Komenského 20, a do Školské rady při Základní 
škole Soběslav, Dr. E. Beneše 50, pro období od 20. 12. 2014 do 19. 12. 2017. 
b) Rada města jmenuje zástupce za zřizovatele Mgr. Petra Valeše a Mgr. Irenu Molíkovou do 
Školské rady při Základní škole Soběslav, Komenského 20, a Mgr. Pavla Lintnera a paní 
Ludmilu Zbytovskou do Školské rady při Základní škole Soběslav, Dr. E. Beneše 50, na 
období od 20. 12. 2014 do 19. 12. 2017. 
 
Usnesen í  č. 3/313/2014 
Rada města bere na vědomí demografický vývoj dětí v letech 2014 – 2018 zpracovaný 
pracovnicí odboru organizačního a správy majetku města paní Irenou Klečatskou v souvislosti 
se zajištěním potřebné kapacity mateřských škol v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 3/314/2014 
Rada města schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu v Soběslavi dle návrhu 
předloženého tajemníkem úřadu Ing. Radkem Bryllem s platností od 1. 1. 2015.  
 
Usnesen í  č. 3/315/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 20 ke smlouvě o zabezpečení likvidace 
komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne 18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav 
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci 
komunálních odpadů v roce 2015 na částku 3.625.152 Kč + DPH. 
 
Usnesen í  č. 3/316/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 34 ke smlouvě o zabezpečení separovaného 
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou 
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru 



v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2015 za cenu 484.450 Kč + 
DPH. 
 
Usnesen í  č. 3/317/2014 
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní 
subjekty (mimo občanů) na rok 2015 následujícím způsobem: 
týdenní svoz popelové nádoby 110 l … 2.700 Kč, 
sezónní svoz popelové nádoby 110 l … 1.190 Kč, 
týdenní svoz popelové nádoby 240 l ... 5.400 Kč, 
týdenní svoz kontejneru 1100 l … 17.990 Kč, 
sezónní svoz kontejneru 1100 l … 8.990 Kč. 
Ceny jsou stejné jako v roce 2014 a jsou uvedeny včetně DPH. 
 
Usnesen í  č. 3/318/2014 
Rada města schvaluje Obecné podmínky výběrových řízení na pronájem nebytových prostor v 
budovách ve vlastnictví města Soběslavi s účinností od 15. 12. 2014.   
 
Usnesen í  č. 3/319/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 325/21 o 
výměře 7 m2 a parc. č. 325/23 o výměře 15 m2 v k. ú. Soběslav manželům Romanu Bernatovi, 
Český Brod, a Ivaně Bernatové, Soběslav, z  důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků 
pod kotelnou a vchodem do objektu Fitness Studia Relax v Soběslavi, který je v jejich 
vlastnictví. 
 
Usnesen í  č. 3/320/2014 
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 
„Soběslav - Na Pilátě: k. NN Ciperová“ na pozemku parc. č. 2576/12 v k. ú. Soběslav, na 
kterém  je město jedním z podílových spoluvlastníků. 
 
Usnesen í  č. 3/321/2014 
a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu souboru movitých věcí tvořícího 
rentgenové nářadí v budově Polikliniky v ulici Petra Voka 159, Soběslav I, ze dne 20. 3. 
2013, uzavřené mezi městem Soběslav a MUDr. Radimem Zemanem, dohodou k 31. 12. 2014 
v souvislosti s modernizací rentgenového pracoviště, kterou provede MUDr. Radim Zeman. 
b) Rada města souhlasí s prodejem vyřazeného rentgenového nářadí za cenu dle znaleckého 
posudku. 
 
Usnesen í  č. 3/322/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 5. 2001, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a firmou elektro – MAXERA, s. r. o., Soběslav, 
kterou se mění záhlaví smlouvy z důvodu přechodu práv a povinností na firmu Zdeněk 
Maxera, se sídlem náměstí Republiky 102, 392 01 Soběslav. 
 
Usnesen í  č. 3/323/2014 
a) Rada města stanovuje dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších 
předpisů, obřadními dny pátek a sobotu.  
b) Rada města dle § 11a odst. 3 zákona o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, určuje 
následující místa pro konání slavnostních obřadů: obřadní místnost v budově MěÚ na adrese 
Soběslav, část Soběslav I, čp. 59 a Soběslav, část Soběslav II, prostory v kostele sv. Marka. 
 



Usnesen í  č. 3/324/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2014 uzavřené 
mezi městem Soběslav a firmou Kavex Bohemia, s. r. o., Planá u Českých Budějovic, kterým 
se řeší navýšení zadlážděné plochy, změna mozaikové dlažby za deskovou a změna druhu 
žuly při rekonstrukci severní strany náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 1.196.348 Kč + 
DPH.  
 
Usnesen í  č. 3/325/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž plastových oken a dveří do budovy 
Domu dětí a mládeže v Soběslavi, která je ve vlastnictví města, za cenu 154.770 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 3/326/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 3. 8. 2012 
uzavřené mezi E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, Správou města Soběslavi, s. r. o., a 
městem Soběslav, kterým se mění cenové vzorce a odběrové diagramy tepelné energie 
dodávané z kogeneračních jednotek v plynové kotelně na sídlišti Svákov a na náměstí 
Republiky v Soběslavi pro zajištění optimálního provozu plynových kotelen a kogeneračních 
jednotek.  
 
Usnesen í  č. 3/327/2014 
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním tradičního 
novoročního ohňostroje, který se uskuteční 1. 1. 2015 v 01.00 hod. na náměstí Republiky 
v Soběslavi.   
 
Usnesen í  č. 3/328/2014 
Rada města vypouští z programu 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se koná ve 
středu 17. 12. 2014 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, bod: 
Změny v dozorčích radách společností s ručením omezeným.  
 
Usnesen í  č. 3/329/2014 
Rada města uvolňuje z dozorčí rady Správy města Soběslavi, s. r. o., Ing. Jindřicha Bláhu,  
pana Ladislava Blehu a pana Kamila Modla.  
Rada města jmenuje do dozorčí rady Správy města Soběslavi, s. r. o., Mgr. Vladimíra 
Drachovského, pana Jaroslava Himpana a pana Jana Pehe.  
 
Usnesen í  č. 3/330/2014 
Rada města uvolňuje z dozorčí rady Správy lesů města Soběslavi, s. r. o., MUDr. Taťánu 
Jirousovou.  
Rada města jmenuje do dozorčí rady Správy lesů města Soběslavi, s. r. o., paní Růženu 
Domovou.  
 
Usnesen í  č. 3/331/2014 
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity 
Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC Karvánky v roce 2014 ve výši 19.000 Kč za 
podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského 
dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u letiště.  
 



Usnesen í  č. 3/332/2014 
Rada města projednala žádost p. Zdeňka Jindry – Autoservis Jindra, s. r. o., Soběslav, o 
možnost vystavení osobního vozidla zn. Škoda na náměstí Republiky v Soběslavi (na 
chodníku vedle travnaté plochy u kostela sv. Petra a Pavla proti průchodu u Komerční banky) 
2 x týdně do konce ledna 2015.  
Rada města s vystavením osobního vozidla zn. Škoda na uvedeném místě souhlasí.  
 
Usnesen í  č. 3/333/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2014 občanskému sdružení Prevent, České Budějovice, na úhradu části 
nákladů spojených se zajišťováním protidrogové prevence v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 3/334/2014 
Rada města souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku – elektrického kotle 
(pořizovací cena 55.930,40 Kč), inv. č. 11462, z majetku Mateřské školy Duha, Soběslav, dle 
žádosti předložené ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou z důvodu celkového opotřebování 
kotle.  
 
Usnesen í  č. 3/335/2014 
Rada města souhlasí s úpravou č. 2 rozpočtu Mateřské školy Duha, Soběslav, na rok 2014, 
kterou se provádí mezipoložková změna dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ Mgr. Alenou 
Krejčovou. Objem rozpočtu (nákladová a výnosová část) se nemění.  
 
Usnesen í  č. 3/336/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2014 oddílu ledního hokeje TJ Spartak Soběslav na úhradu části 
nákladů spojených s oslavami 85 let založení oddílu ledního hokeje v Soběslavi, které se 
uskuteční 21. 12. 2014 od 14:00 hod. na zimním stadionu v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 3/337/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města, které 
se konalo 3. 12. 2014 na MěÚ Soběslav, předloženou předsedou výboru Mgr. Petrem 
Lintnerem.  
 
Usnesen í  č. 3/338/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru zastupitelstva města, které se 
konalo 2. 12. 2014 na MěÚ Soběslav, předloženou předsedkyní výboru Mgr. Alenou 
Krejčovou.  
 
 


