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

která se konala dne 6. ledna 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 5/001/2015 
Rada města se za přítomnosti kronikářky paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky 
města.  
Rada města schvaluje paní Marii Klimešové odměnu za pečlivé a velmi pěkné vedení kroniky 
města včetně příloh ve výši dle zápisu z jednání.  
 
Usnesen í  č. 5/002/2015 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 17. prosince 2014.  
 
Usnesen í  č. 5/003/2015 
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č. 2/007/2014 schvaluje rozpočtové opatření  
č. 5/2014, kterým se upravují položky jednotlivých kapitol v rozpočtu města v roce 2014 dle 
skutečného plnění k 31. 12. 2014. 
 
Usnesen í  č. 5/004/2015 
Rada města projednala studii „Analýzy dopravy v klidu ve městě Soběslav“ zpracovanou 
firmou City Parking Group, s. r. o., Praha.  
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského zajistit úpravu studie 
dle návrhů vzešlých z jednání rady města včetně ekonomického vyhodnocení zavedení 
regulovaného parkování a návrhu způsobu provozu parkovacích automatů.   
 
Usnesen í  č. 5/005/2015 
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 p. č. 3939 v k. ú. Soběslav, který je ve 
vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 5/006/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze 
dne 20. 12. 2004  uzavřené  mezi městem Soběslav a panem Danielem Mrázem, Řípec, 
kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě čp. 134 v ulici 
Protifašistických bojovníků, Soběslav I, který je ve vlastnictví města, o 5 let, tj. do 31. 12. 
2019. 
 
Usnesen í  č. 5/007/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi 
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na přeložku kabelového vedení 
NN ve sportovním areálu města z důvodu rozšíření víceúčelové sportovní haly za cenu 88.117 
Kč vč. DPH. 
 
Usnesen í  č. 5/008/2015 
Rada města souhlasí na návrh ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase s vyřazením 
dlouhodobého hmotného majetku - PC učebny, inv. č. 5366/09, v pořizovací hodnotě 392.320 
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Kč a elektrického sporáku SE 40, inv. č. 100031/04, v pořizovací hodnotě 53.920 Kč 
z majetku školy.  
 
Usnesen í  č. 5/009/2015 
Rada města souhlasí se zpracováním a podáním žádosti o dotaci z Programu prevence 
kriminality na rok 2015, v rámci kterého budou poskytovány státní účelové dotace obcím na 
projekty prevence kriminality Ministerstvem vnitra ČR, z důvodu opravy a dovybavení 
sportovního hřiště na sídlišti Svákov v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 5/010/2015 
Rada města souhlasí s použitím znaku města v obrazové příloze bakalářské práce studenta 
Masarykovy univerzity v Brně p. Petra Houzara, Jihlava.  
 
Usnesen í  č. 5/011/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a Českou 
republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterou MPSV předává do bezplatného 
užívání výpočetní techniku pro výkon činností sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015.  
 
Usnesen í  č. 5/012/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr nájemce nebytového prostoru v domě čp. 104/I na 
náměstí Republiky v Soběslavi, který se uskuteční 19. 1. 2015 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení: 
členové:  náhradníci:  
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Ludmila Zbytovská – členka RM Kamil Modl – člen ZM 
Věra Hanzalová – MěÚ Soběslav Šárka Kroupová – MěÚ Soběslav 
Pavlína Chalupská – MěÚ Soběslav - hlas poradní 


