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

která se konala dne 2. září 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 16/217/2014 
Rada města projednala změnu – Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města v roce 2014 
zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji 
zastupitelstvu města ke schválení.  
 
Usnesen í  č. 16/218/2014 
Rada města souhlasí s úpravou zádlažby severní strany náměstí před domy čp. 101 až 103/I 
dle návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem v souvislosti s probíhající 
rekonstrukcí severní strany náměstí Republiky a přilehlé části Palackého ulice v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 16/219/2014 
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit zpracování návrhu nové 
vyhlášky o poplatku za užívání veřejného prostranství ve vztahu ke zřizování předzahrádek a 
letního posezení u restauračních zařízení v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 16/220/2014 
Rada města stanovuje termín svého říjnového jednání na úterý 14. 10. 2014. 
 
Usnesen í  č. 16/221/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení středotlakého plynovodu 
včetně přípojek a příslušenství na pozemcích parc. č. 2103/415, 416 a 417 v k. ú. Soběslav, 
které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s vypořádáním plynofikace pro výstavbu 23 RD 
na sídlišti Svákov v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 16/222/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a městem Tábor 
na poskytnutí finanční částky ve výši 4.000 Kč ze schváleného rozpočtu města Soběslavi na 
rok 2014 na úhradu části nákladů spojených se zajištěním akce pro žáky a studenty základních 
a středních škol okresu Tábor - Talent roku 2013/2014.  
 
Usnesen í  č. 16/223/2014 
Rada města souhlasí s krátkodobým užíváním pozemků parc. č. 3163/19, 3169/3 a 3167/1 v  
k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, firmou Strabag, a. s., České Budějovice, 
v souvislosti s realizací protihlukových úprav u rodinného domu na pozemcích parc. č. 3165 a 
3167/2 v k. ú. Soběslav v rámci stavby dálnice D3 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí, 
jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha.  
 
Usnesen í  č. 16/224/2014 
a)  Rada města ruší své usnesení č. 15/214/2014 ze dne 19. 8. 2014.   
b) Rada města souhlasí na návrh ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 
s realizací investice – hřiště pro seniory (cvičební prvky a dopadová plocha včetně dopravy a 
instalace, zemních prací a vedlejších nákladů) Senior-domem v hodnotě 257.000 Kč, z toho 
250.000 Kč činí příspěvek od Nadace ČEZ, 7.000 Kč bude uhrazeno z investičního fondu 
Senior-domu.  
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Usnesen í  č. 16/225/2014 
a) Rada města bere na vědomí rezignaci MUDr. Taťány Jirousové na členství v Zastupitelstvu 
města Soběslavi v souvislosti se změnou jejího trvalého pobytu k 28. 7. 2014.  
b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi vydat dle § 56 zákona  
č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o 
členství v zastupitelstvu města první náhradnici z příslušné volební strany, kterou je paní 
Růžena Domová, Soběslav.  
c) Rada města rozšiřuje program 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční ve středu 24. září 2014 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi, o bod: 

� Slib nového člena ZM 
 
Usnesen í  č. 16/226/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a p. Petrem 
Brabcem, Hořice na Šumavě, na vytvoření modelu historického centra města Soběslavi 
v měřítku 1:300 o celkových rozměrech 1,7 x 1,7 m za cenu 196.000 Kč.  
 
Usnesen í  č. 16/227/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Odvedení balastních vod - Na 
Pískách, Soběslav“, který se uskuteční dne 15. 9. 2014 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení. 
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta 
Zdeněk Vránek – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Ladislav Bleha - člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Ing. Luděk Smetana – člen ZM 
Ing. Marie Staňková – ved. OŽP MěÚ Jiří Weber – pracovník MěÚ 
 
Usnesen í  č. 16/228/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Oprava části kanalizace v ulici  
U Nádraží v Soběslavi“, který se uskuteční dne 15. 9. 2014 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav, 
v následujícím složení. 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta Ing. Jindřich Bláha – starosta  
Zdeněk Vránek – člen ZM  Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
MUDr. Jan Chabr – člen ZM Ladislav Bleha člen ZM 


