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

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

 
Usnesen í  č. 19/262/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o průběhu, výsledcích  
a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva města, které se uskutečnily ve dnech 
10. a 11. 10. 2014.  
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi za velmi dobré 
organizační zajištění těchto voleb ve výši dle zápisu z jednání.  
 
Usnesen í  č. 19/263/2014 
Rada města souhlasí s návrhem parcelace pozemků pro výstavbu II. etapy rodinných 
domů na sídlišti Svákov dle návrhu geometrického plánu zpracovaného firmou 
Geodézie Jih – Ing. Petr Sedláček, Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 19/264/2014 
Rada města stanovuje plat řediteli Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. 
Janu Holasovi ve výši dle zápisu z jednání s účinností od 1. 11. 2014.  
 
Usnesen í  č. 19/265/2014 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 18/252/2014 ze dne 30. 9. 2014 a 
v návaznosti na provedené výběrové řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Soběslav a firmou HWT, s. r. o., Svitavy, na zhotovení příjezdové 
komunikace k výrobní hale firmy GZ Media v Soběslavi za cenu 826.079 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 19/266/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o připojení k distribuční soustavě mezi 
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na připojení 
nebytových prostor na terase za domy čp. 101 – 104 na náměstí Republiky 
v Soběslavi v souvislosti se zřízením dvou nových odběrných míst v návaznosti na 
rekonstrukci elektroinstalace v uvedených prostorách.  
 
Usnesen í  č. 19/267/2014 
a) Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 25.000 Kč ze 
schváleného rozpočtu města na rok 2014 na úhradu části nákladů spojených 
s pořádáním akce „Rozsvěcení vánočního stromku s Radiem Blaník“, která se 
uskuteční 1. 12. 2014 od 15:00 hodin na náměstí Republiky v Soběslavi.   
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a agenturou 
MEDIA MARKETING SERVICES, a. s., Praha, na uspořádání kulturního programu 
pro veřejnost při uvedené akci.   
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Usnesen í  č. 19/268/2014 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského 
bytu velikosti 1+0 v čp. 60/36 v ulici tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu 
Danuši Pekárikové, Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti 3+1  v čp. 109 
na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Naděždě Ladmanové, Soběslav, a dále 
s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 102 na náměstí Republiky 
v Soběslavi do nájmu Josefu Štěpánkovi, Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 19/269/2014 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 25.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2014 Tělovýchovné jednotě Spartak Soběslav na úhradu části 
nákladů spojených se zakoupením mobilního defibrilátoru, který bude k dispozici ve 
sportovním areálu města při všech sportovních utkáních a akcích.   
 


