
USNESENÍ 
10. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 16. května 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 10/141/2017 
Rada města se za přítomnosti zástupce provozovatele vodohospodářského majetku města firmy 
Čevak, a. s., České Budějovice, Ing. Václava Fučíka seznámila s provozem a údržbou čistírny 
odpadních vod v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 10/142/2017 
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok 
2016 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.  
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2016 ve výši 149.829 Kč po zdanění bude 
rozdělen následujícím způsobem: 19.829 Kč do sociálního fondu organizace a 130.000 Kč bude 
převedeno na nerozdělený zisk minulých let.   
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na rok 
2017 v předloženém znění.  
 
Usnesení č. 10/143/2017 
Rada města projednala finální návrh stavebních úprav obřadní síně na hřbitově v Soběslavi 
zpracovaný Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice. 
 
Usnesení č. 10/144/2017 
Rada města souhlasí s programem 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 
ve středu 21. 6. 2017 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi: 

1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2017 
2. Změna č. 1 územního plánu města  
3. Majetkové převody 
4. Různé 

 
Usnesení č. 10/145/2017 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 7.000 Kč ze schváleného rozpočtu 
města na rok 2017 Blatskému muzeu v Soběslavi na částečnou úhradu nákladů spojených  
s vydáním katalogu výstavy obrazů a monotypů soběslavského malíře Jiřího Stejskala při 
příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin.  
 
Usnesení č. 10/146/2017 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu 
města na rok 2017 na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem Linky bezpečí, z. s., 
v letošním roce.  
 
Usnesení č. 10/147/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak 
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 ve výši 2.000.000 Kč, 
a to na opravy sportovišť, ztrátovost  provozu zimního stadionu a  rozvoj mládežnického sportu. 
 
Usnesení č. 10/148/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2641/25 o výměře  
120 m2 v k. ú. Soběslav od paní Jaroslavy Doležalové, Klenovice, za cenu dle znaleckého 
posudku. 
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Usnesení č. 10/149/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 440/10  
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Soběslav manželům Petře a Romanu Jansovým, Soběslav, za cenu 
dle znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 10/150/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni – pozemkové 
služebnosti mezi městem Soběslav a Vlastou Cibulkovou, Soběslav, v souvislosti s realizací akce 
„Plynovodní přípojka k objektu čp. 794, U Jatek, Soběslav III“, na pozemcích p. č. 2207/2 a 
3954/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslavi. 
 
Usnesení č. 10/151/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou SUK, spol.  
s r. o., Praha, na výměnu kroupami poškozených polykarbonátových komůrkových desek na 
obloukovém zastřešení tribuny a střídaček u fotbalového hřiště ve sportovním areálu města za 
cenu 114.416 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 10/152/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem 
Kročákem, České Budějovice, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby na 
revitalizaci centrální části náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 229.950 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 10/153/2017 
Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy, tajemníka MěÚ Ing. Radka 
Brylla, ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše, ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové a členky 
rady města paní Ludmily Zbytovské na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve 
Slovenské republice ve dnech 14.–16. 6. 2017.  


