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

která se konala dne 17. února 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 8/040/2015 
Rada města projednala upravenou studii „Analýzy dopravy v klidu ve městě Soběslav“, včetně 
ekonomického vyhodnocení a návrhu zavedení a způsobu provozu parkovacích automatů, 
zpracovanou firmou City Parking Group, s. r. o., Praha, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke 
schválení.  
 
Usnesen í  č. 8/041/2015 
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2011 ze dne 22. 6. 2011 o místních poplatcích, předložený tajemníkem MěÚ Ing. 
Radkem Bryllem a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 8/042/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Soběslavi v roce 2015 třem žadatelům v celkové výši 170.000 Kč.  
 
Usnesen í  č. 8/043/2015 
a) Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska a měsíčníku Hláska za 
rok 2014 předloženou pracovnicí MěÚ paní Jiřinou Kocourkovou.  
b) Rada města ukládá vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věře Hanzalové 
zajistit zpracování Zásad pro vydávání měsíčníku Hláska.  
 
Usnesen í  č. 8/044/2015 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o návrhu financování 
akcí v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v Soběslavi v roce 2015.  
 
Usnesen í  č. 8/045/2015 
a) Rada města souhlasí s údržbou a opravami majetku ve vlastnictví města, který je ve správě 
Správy města Soběslavi, s. r. o., v roce 2015 a dále se zpracováním koncepčních dokumentů 
(nový pasport komunikací a chodníků, pasport veřejného osvětlení, pasport zelených ploch) dle 
návrhu předloženého jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.  
b) Rada města ukládá vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče Ing. arch. Dagmar 
Buzu zajistit zpracování studie úpravy výkladců a fasády domů čp. 144, 145 a 148 na náměstí 
Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 8/046/2015 
a) Rada města souhlasí s realizací úpravy parkoviště u Kulturního domu města Soběslavi a  
s vybudováním nového parkoviště ve Wilsonově ulici v Soběslavi (u objektu Střední školy 
řemeslné a Základní školy Soběslav) dle návrhů zpracovaných Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem 
– projektové práce, Soběslav, na zpracování realizační projektové dokumentace včetně rozpočtu 
na vybudování nového parkoviště ve Wilsonově ulici v Soběslavi za cenu 39.600 Kč.  
 
Usnesen í  č. 8/047/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Klenovice – Na 
Brousku: příp. NN Severová“ na pozemku p. č. 3878 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví 
města. 
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Usnesen í  č. 8/048/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2513/8 o výměře 31 m2 
v k. ú. Soběslav od manželů Aleny a Františka Kovářových, České Budějovice, z důvodu 
rozšíření stávající komunikace do chatové oblasti Na Petříně.  
 
Usnesen í  č. 8/049/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 
městem Soběslav a společností České houby, a. s., Soběslav, na realizaci akce „Nedvědice – 
přípojka VN – pro TS České houby, TS“ na pozemcích p. č. 891, 874, 876 v k. ú. Nedvědice, 
které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 8/050/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 
3. 2003  uzavřené  mezi městem Soběslav a společností N+N Soběslav, s. r. o., Soběslav, kterým 
se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru (noviny, tabák) ve vlastnictví města v domě čp. 
150/I na náměstí Republiky v Soběslavi o 5 let, tj. do 31. 3. 2020.   
 
Usnesen í  č. 8/051/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ZM/10/094/2012 ze dne 20. 
června 2012 týkající se uzavření darovací smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem, 
České Budějovice, na přijetí daru – komunikací Komenského a části Bechyňské od Školního 
náměstí k I/3 (E55) na základě nového geometrického plánu, který řeší oddělení pozemků, které 
nebyly v uvedeném usnesení ZM.  
 
Usnesen í  č. 8/052/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav – Bechyňská: Nouza, 
přípojka NN“ na pozemku p. č. 3961/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 8/053/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a p. Michalem Šedou, 
Tučapy, kterou p. Šeda předá bezúplatně městu Soběslav vodovodní a kanalizační řad na 
pozemcích parc. č. 2055 a 2049 v k. ú. Zvěrotice, který zřídil na své náklady v souvislosti 
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 2308 a 2309 v k. ú. Zvěrotice.  
 
Usnesen í  č. 8/054/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím Lagnerem – 
projektové práce, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na 
základní technickou vybavenost (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení) pro 2. etapu výstavby 
rodinných domů u sídliště Svákov v Soběslavi za cenu 67.900 Kč.   
 
Usnesen í  č. 8/055/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem – 
projekční činnost ve výstavbě, Tábor, na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení 
na základní technickou vybavenost (kanalizace dešťová a splašková, vodovod, STL plynovod) pro 
2. etapu výstavby rodinných domů u sídliště Svákov v Soběslavi za cenu 72.500 Kč.   
 
Usnesen í  č. 8/056/2015 
Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného jednatelem SMS, s. r. o., p. 
Vladimírem Faladou souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou DBD 
CONTROL SYSTEMS, spol. s r. o., Chotoviny, na propojení velínů plynových kotelen v rámci 
CZT Soběslav za cenu 190.836,30 Kč + DPH.  
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Usnesen í  č. 8/057/2015 
Rada města mění své usnesení č. 6/013/2015 a přesunuje 3. zasedání Zastupitelstva města 
Soběslavi na středu 18. 3. 2015 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi. 
Program jednání zůstává beze změny.  
 
Usnesen í  č. 8/058/2015 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 
2+0 v čp. 112 v ulici Palackého v Soběslavi do nájmu Františku a Květuši Papežovým, Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 8/059/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele přístavby a stavebních úprav sportovní haly ve 
sportovním areálu v Soběslavi, který se uskuteční dne 12. 3. 2015 od 13:00 hod. na MěÚ 
Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha - starosta 
Zdeněk Vránek – člen RM Mgr. Petr Lintner – člen RM 
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
Ing. Martin Kákona – člen ZM Jan Pehe – člen ZM 
Vladimír Hanzal – TJ Spartak Soběslav Mgr. Michal Pánek – člen ZM 
 
Usnesen í  č. 8/060/2015 
a) Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 
s nákupem průmyslové vysokootáčkové pračky PRIMUS FX180 XC+/EL za cenu 226.435 Kč 
včetně DPH od firmy Alliance Laundry CE, s. r. o., Příbor, která vyhrála výběrové řízení. Nákup 
pračky bude proveden z investičních prostředků Senior-domu.  
b) Rada města souhlasí s vyřazením a následnou likvidací pračky IPSO HW 164 z roku 2002, 
která je nefunkční.  
 
Usnesen í  č. 8/061/2015 
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle 
seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem 
zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.   


