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

která se konala dne 29. září 2015 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 22/227/2015 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo dne 23. září 2015.   
 
Usnesen í  č. 22/228/2015 
Rada města souhlasí s realizací 2. etapy rekonstrukce sportovní haly v roce 2016 dle studie 
zpracované Ing. Miroslavem Pantoflíčkem – Projektové práce Soběslav, při které bude 
realizována úprava stávajícího zázemí sportovní haly a přistavěno nové posezení s obslužným 
úsekem a sociálním zařízením.  
 
Usnesen í  č. 22/229/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím 
Lagnerem – Projektové práce Soběslav na zhotovení dokumentace pro provedení stavby 
komunikace, chodníky a veřejné osvětlení akce „Komunikace a inž. sítě pro RD u sídliště 
Svákov – Soběslav, 2. etapa“ za cenu 198.400 Kč.  
 
Usnesen í  č. 22/230/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem Mrázem, 
projekce VHS + ZTI Tábor, na zhotovení dokumentace pro provedení stavby dešťové a 
splaškové kanalizace, vodovodu a STL plynovodu akce „Komunikace a inž. sítě pro RD u 
sídliště Svákov – Soběslav, 2. etapa“ za cenu 142.000 Kč.  
 
Usnesen í  č. 22/231/2015  
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě nových 
stanov Tělovýchovné jednoty Spartak Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 22/232/2015 
Rada města souhlasí s konáním akce „Rozsvěcení vánočního stromu s Rádiem Blaník“ na 
náměstí Republiky v Soběslavi, která se uskuteční v úterý 1. 12. 2015 od 15.00 do 17.00 hod.  
 
Usnesen í  č. 22/233/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů mezi městem 
Soběslav a Domovem důchodců Dobrá Voda, na základě které město hradí část nákladů 
spojených s pobytem pana Eduarda Lence, Soběslav, v tomto zařízení. Město Soběslav 
vykonává vůči panu E. Lencovi na základě rozhodnutí soudu funkci veřejného opatrovníka. 
 
Usnesen í  č. 22/234/2015 
Rada města souhlasí s umístěním pamětní desky na kameni u horní studánky na Svákově 
v Soběslavi jako vzpomínku na spisovatele p. Krejču, který psal o lese Svákov a strašidlu 
Doudlu.  
 
Usnesen í  č. 22/235/2015 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a členky rady města 
Mgr. Aleny Krejčové o jednání, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav dne 10. září 2015, ve 
věci přípravy a budoucího zhotovení Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Soběslav.  


