
USNESENÍ 
22. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 29. listopadu 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 22/312/2016 
Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2017 zpracovaný vedoucí finančního 
odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 22/313/2016 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2016 – rozpočtové opatření  
č. 4/2016 – předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 22/314/2016 
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a části společných školských obvodů 
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 22/315/2016 
Rada města se seznámila s návrhem řešení předprostoru u ZŠ E. Beneše a gymnázia 
zpracovaný ateliérem O. T. A., Praha.  
 
Usnesení č. 22/316/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení 
nového věcného břemene mezi městem Soběslav a společností ČEPS, a. s., Praha, na realizaci 
akce „V406/V407 Kočín – Mírovka“ na pozemku p. č. 2840 v k. ú. Klenovice, který je ve 
vlastnictví města, a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na realizaci 
uvedené akce na pozemku p. č. 858/18 v k. ú. Nedvědice, který je ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 22/317/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce „VTL plynovod Soběslav – Planá 
nad Lužnicí“ na pozemcích p. č. 3182/79, 3246/10, 3301/21, 3301/38, 3392, 3397/2, 3810/1, 
3391 v k. ú. Soběslav a na pozemcích p. č. 443, 452, 454, 504/4, 676/21, 676/33, 974/2, 
974/5, 1006/1, 1033/5, 1038/13 v k. ú. Chlebov, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 22/318/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Sdruženou 
ambulancí Soběslav, s. r. o., Soběslav, a Hrudní chirurgií, s. r. o., Praha, na pronájem 
nebytových prostor ordinace chirurgické ambulance v přízemí budovy čp. 159 v ulici Petra 
Voka (Poliklinika), Soběslav I, s účinností od 1. 1. 2017. 
 
Usnesení č. 22/319/2016 

 Rada města souhlasí s ukončením platnosti veřejnoprávních smluv uzavřených mezi městem 
Soběslav a obcemi Dráchov, Sedlečko u Soběslavě, Klenovice, Žíšov, Roudná, Vesce, 
Zvěrotice a Sviny na zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 
komunikací dohodou k 14. 12. 2016. 
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Usnesení č. 22/320/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Správou 
města Soběslavi, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 
2016 ve výši 200.000 Kč na  úhradu ztráty provozu koupaliště v roce 2016. 
 
Usnesení č. 22/321/2016 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Soběslav a firmou LED CORP, s. r. o., Soběslav, na dodávku a montáž LED 
veřejného osvětlení za cenu 209.070 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 22/322/2016 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Soběslav a firmou T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice, na dodávku a montáž 
dřevěných EURO oken do budovy čp. 3 (bývalá škola) v Nedvědicích za cenu 167.356 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 22/323/2016 
Rada města souhlasí s mezipoložkovou úpravou rozpočtu č. 1 Mateřské školy Duha, 
Soběslav, v roce 2016 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Mgr. Alenou Krejčovou.   


