
USNESENÍ 
22. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 28. listopadu 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 22/334/2017 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2017 – rozpočtové opatření  
č. 4/2017 – předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 22/335/2017 
Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2018 zpracovaný vedoucí finančního 
odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 22/336/2017 
Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu města na roky 2019–2020 předložený 
vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu 
města ke schválení.  
 
Usnesení č. 22/337/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria města 
Soběslavi, která budou upravovat hospodaření města v případě, že nebude před 1. lednem 
schválen rozpočet pro příslušný rozpočtový rok, a to do doby schválení rozpočtu 
zastupitelstvem města. 
 
Usnesení č. 22/338/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 
21. 12. 2006, ve znění pozdějších dodatků, příspěvkové organizace města Soběslavi Senior-
dům Soběslav dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní 
Věrou Hanzalovou.  
 
Usnesení č. 22/339/2017 
Rada města souhlasí s programem 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční v úterý 19. 12. 2017 od 17:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi: 

1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2017 
2. Návrh rozpočtu města na rok 2018 
3. Rozpočtový výhled města do roku 2020 
4. Pravidla rozpočtového provizoria města Soběslavi 
5. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
6. Změna zřizovací listiny Senior-domu Soběslav 
7. Majetkové převody 
8. Různé 

 
Usnesení č. 22/340/2017 
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města 
v roce 2017 ve výši 34.782,50 Kč pro ZŠ Komenského a 36.578,50 Kč pro ZŠ E. Beneše 
v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., 
Plzeň. 
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Usnesení č. 22/341/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej jednotek (bytů se všemi jejich 
součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a 
spolu se spoluvlastnickým podílem na pozemcích) ve vlastnictví města Soběslavi, 
nacházejících se na pozemcích p. č. 1010/2 a 1010/7 v k. ú. Soběslav v domech č. p. 373 a 
374 v ulici Na Ohradě v Soběslavi dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a 
správy majetku paní Věrou Hanzalovou. 
 
Usnesení č. 22/342/2017 
a) Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků Mateřské školy Soběslav, Nerudova 
278, z rezervního fondu organizace do fondu investic ve výši 100.000 Kč.   
b) Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Mateřské školy 
Soběslav, Nerudova 278, souhlasí s pořízením myčky nádobí Winterhalter UC-M 400V od 
firmy IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu 133.209 Kč včetně DPH z fondu investic 
organizace. 
 
Usnesení č. 22/343/2017 
Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České 
Budějovice, v roce 2018 dle předloženého návrhu.    
 
Usnesení č. 22/344/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „ČOV Soběslav – 
obnova čerpací stanice“, které se uskutečnilo 27. 11. 2017 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma GESS-CZ, s. r. o., Hranice, za cenu  
2.985.949 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 22/345/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou DBD 
Control systems, spol. s r. o., Chotoviny, na realizaci akce „Obnova čerpací stanice – 
elektroinstalace, ASŘTP“ za cenu 278.588,50 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 22/346/2017 
Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,  
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli  
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce 
MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli 
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru 
Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi 
MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení č. 22/347/2017 
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity 
Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s., za výběr v ATC Karvánky v roce 2017 ve výši  
30.000 Kč za podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení 
dětského dopravního hřiště a zkušebního polygonu pro závěrečné praktické zkoušky 
motocyklů v areálu AMK Soběslav u letiště.  
 
Usnesení č. 22/348/2017 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě projektu 
dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.  
 
 



- 3 - 

Usnesení č. 22/349/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi 1/3 spoluvlastnického podílu  
na pozemcích  p. č. 2103/467  o  výměře 2 953 m2, p. č. 2103/493  o  výměře  4 941 m2  a 
p. č. 2103/495 o výměře 346 m2, vše v k. ú. Soběslav, od paní Heleny Oplové, Praha.  
 
Usnesení č. 22/350/2017 
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení ZM  
č. 4/027/2011 ze dne 30. 3. 2011 v části týkající se „směny pozemků PK parc. č. 549  
o výměře 396 m2 a části pozemku PK parc. č. 557 o výměře cca 80 m2 manželů Aleny a 
Pavla Panských, Chlebov, za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi KN parc. č. 
293/1 o výměře cca 476 m2, PK parc. č. 546 o výměře 1 908 m2 pana Zdeňka Bubníka, 
Chlebov, za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi PK parc. č. 429 o výměře  
1 908 m2, část pozemku PK parc. č. 554 o výměře cca 212 m2 paní Marie Tůmové, 
Soběslav, za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi PK parc. č. 661/1 o výměře cca 
212 m2, vše v k. ú. Chlebov“.   
2) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v souvislosti 
s dokončením výstavby čistírny odpadních vod Chlebov takto: 
• p. č. 527/5, p. č. 434/6 a část p. č. 527/1 o celkové výměře 480 m2 v k. ú. Chlebov ve 

vlastnictví manželů Aleny a Pavla Panských, Chlebov, za části pozemků p. č. 293/1 a 
p. č. 274/3 o stejné výměře v k. ú. Chlebov ve vlastnictví města Soběslavi,  

• p. č. 527/6 a p. č. 434/7 o celkové výměře 1 857 m2 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví 
Zdeňka Bubníka, Chlebov, za část pozemku  o stejné výměře p. č. 429 v k. ú. Chlebov 
ve vlastnictví města Soběslavi,   

• části p. č. 434/1 a p. č. 527/3 o celkové výměře 428 m2 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví 
Jany Pánkové, Praha, a Miloslavy Tůmové, Praha, za část pozemku o stejné výměře  
p. č. 669/7 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví města Soběslavi. 

 
Usnesení č. 22/351/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni – 
pozemkové služebnosti mezi městem Soběslav a Janou a Pavlem Vránovými, Soběslav, 
v souvislosti s realizací akce „Plynovodní přípojka k objektu čp. 721, Luční ulice,  
Soběslav III“, na pozemku p. č. 2181/73 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města 
Soběslavi. 
 
Usnesení č. 22/352/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 67/12  
o přibližné výměře 40 m2 v k. ú. Soběslav Ing. Heleně Moravcové, Soběslav, která část 
tohoto pozemku dlouhodobě užívá. 
 
Usnesení č. 22/353/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 13/1  
o výměře 95 m2 v k. ú. Nedvědice Eugenii a Vladimíru Menclovým, Praha, kteří tento 
pozemek dlouhodobě užívají. 
 
Usnesení č. 22/354/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a Dagmar Vodičkovou, Soběslav, a Petrem Klímou, Most, 
v souvislosti s realizací akce „Soběslav – U Svákova: Kabel NN, Vodičková, Klíma“ na 
pozemcích p. č. 2364 a 3948/1 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
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Usnesení č. 22/355/2017 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1567/10  
o výměře 19 m2 v k. ú. Soběslav Lotce a Milanu Dědouchovým, Soběslav, v rámci 
majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží ve vlastnictví Dědouchových.  
 
Usnesení č. 22/356/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6  ke smlouvě  o nájmu ze dne 3. 11. 2004 mezi  
městem  Soběslav a Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., kterým se upravuje výpovědní 
doba této smlouvy. 
 
Usnesení č. 22/357/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a p. Otakarem Slezákem, 
Tábor, na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Stavební úpravy 
objektu čp. 1 Soběslav“ za cenu 114.000 Kč + DPH.   
 
Usnesení č. 22/358/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 40 ke smlouvě o zabezpečení separovaného 
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou 
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru  
v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2018 za cenu 795.309 Kč + 
DPH. 
 
Usnesení č. 22/359/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2017 mezi 
městem Soběslav a firmou Wotan Forest, a. s., České Budějovice, kterým se prodlužuje 
termín dokončení a předání dětského hřiště na sídlišti Svákov z 30. 11. 2017 do 15. 12. 2017.   
 
Usnesení č. 22/360/2017 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění vozidel města pro rok 2018 
organizovaného makléřem města – firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r. o., České 
Budějovice. Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s., za částku 33.264 Kč.  
 
Usnesení č. 22/361/2017  
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Česká 
republika, s. r. o., České Budějovice, kterou společnost E.ON daruje městu 2 ks bezpečných 
fotbalových branek v celkové hodnotě 47.795 Kč včetně DPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 


