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

která se konala dne 10. listopadu 2015 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 25/250/2015 
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2016 dle varianty č. 2 návrhu 
předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města ČEVAK, a. s., České 
Budějovice.  
Ceny pro rok 2016: vodné – 36,15 Kč/m3 + DPH, stočné – 23,98 Kč/m3 + DPH. Vodné +  
stočné celkem 60,13 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 25/251/2015 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o postupu právních 
záležitostí ve věci „Společenské centrum Soběslavska“.  
 
Usnesen í  č. 25/252/2015 
Rada města projednala žádost Základní organizace Českého svazu včelařů Soběslav o souhlas 
s umístěním sídla organizace na adrese Městského úřadu v Soběslavi. Rada města s umístěním 
sídla ZO ČSV Soběslav na adrese MěÚ nesouhlasí.  
 
Usnesen í  č. 25/253/2015 
Rada města stanovuje program 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve 
středu 16. 12. 2015 od 18.00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, následujícím 
způsobem: 

1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2015 
2. Návrh rozpočtu města na rok 2016 
3. OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
4. Majetkové převody 
5. Různé 

 
Usnesen í  č. 25/254/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1928/4 o výměře  
302 m2 v k. ú. Soběslav Českému rybářskému svazu, z. s., MO Soběslav, za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku.  
 
Usnesen í  č. 25/255/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Sweco 
Hydroprojekt, a. s., odštěpný závod České Budějovice, na vypracování aktualizace projektové 
dokumentace pro provádění stavby akce „Chlebov, kanalizace a stabilizační nádrže“ za cenu 
96 000 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 25/256/2015 
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o průběhu valné 
hromady TJ Spartak Soběslav, která se uskutečnila 3. 11. 2015 a na které byly přijaty nové 
stanovy organizace.  
b) Rada města pověřuje starostu města Ing. Jindřicha Bláhu a místostarostu města  
Mgr. Vladimíra Drachovského členstvím ve výkonném výboru TJ Spartak Soběslav, z. s. 
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Usnesen í  č. 25/257/2015 
Rada města souhlasí se zapojením ZŠ Komenského, ZŠ E. Beneše, MŠ DUHA a MŠ Nerudova 
do projektu „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání“ zajišťovaného MAS Lužnice, z. s. 
 
Usnesen í  č. 25/258/2015 
a) Rada města na základě žádosti ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše souhlasí s vyřazením a 
následnou likvidací dlouhodobého hmotného majetku – projektoru na 35 mm filmový pás 
Meopta MEO 5XB, rok výroby 1991, inv. č. 220, z majetku KDMS.  
b) Rada města na základě žádosti ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše souhlasí s pořízením 6 ks 
dvoumístných kinokřesel – pohovek zn. Agent 20 za cenu 10 917 Kč/ks vč. DPH do sálu 
Společenského centra Soběslavska. Inventář bude pořízen z provozních prostředků KDMS.  
 
Usnesen í  č. 25/259/2015 
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí:  
a) s nákupem motodlahy kolenního a kyčelního kloubu Artromot K1 Standart z rezervního 
fondu – darovacího účtu organizace za cenu 114 345 Kč vč. DPH, 
b) s vyřazením 8 ks pečovatelských lůžek PRIMA včetně matrací z evidence majetku organizace 
a s jejich následným odprodejem. 
 
Usnesen í  č. 25/260/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o umístění technického zařízení na 
sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji uzavřené dne 22. 5. 2006 mezi městem Soběslav a Státní tiskárnou cenin, s. 
p., Praha, na pokračování realizace Projektu CDBP (projekt cestovní doklady s biometrickými 
prvky) do 31. 12. 2025. 
 


