
USNESENÍ 
28. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 15. prosince 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
 
Usnesení č. 28/293/2015 
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, 
kanalizace, stavby a ostatní) v Soběslavi v roce 2016 dle návrhu předloženého místostarostou 
města Mgr. Vladimírem Drachovským.  
 
Usnesení č. 28/294/2015 
Rada města schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2016 
následovně: 10. 2., 6. 4., 29. 6., 21. 9. a 14. 12. 2016 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního 
domu města Soběslavi.  
 
Usnesení č. 28/295/2015 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě rozšíření 
(zvýšení kapacity) budovy Senior-domu Soběslav.  
 
Usnesení č. 28/296/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 36 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 2016 za cenu 543.558 Kč + 
DPH. 
 
Usnesení č. 28/297/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Soběslav a firmou APPELL, a. s., Nedvědice, na uložení teplovodního vedení  na pozemcích 
parc. č. 654/1, 654/2, 660/17 a 660/20 v k. ú. Nedvědice, které jsou ve vlastnictví města 
Soběslavi.   
 
Usnesení č. 28/298/2015 
a) Rada města souhlasí s přijetím daru do majetku města – pamětní desky připomínající židovskou 
obec v Soběslavi umístěné na venkovní zdi domu bývalé židovské synagogy čp. 30 v Jirsíkově 
ulici v Soběslavi od obecně prospěšné společnosti Toledot, Praha, v hodnotě 12.705 Kč.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění pamětní desky mezi městem Soběslav a 
rodinou Slabých, Soběslav, na jejich nemovitosti čp. 30 v Jirsíkově ulici v Soběslavi. 
 
Usnesení č. 28/299/2015 
Rada města souhlasí s úpravou rozpočtu Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, 
v roce 2015 dle návrhu předloženého ředitelkou MŠ DUHA Mgr. Alenou Krejčovou. 
 
Usnesení č. 28/300/2015 
Rada města souhlasí na návrh ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 
s použitím investičního fondu organizace na nákup terapeutického laseru Polaris 2 od firmy 
Jenso – zdravotnická technika, Praha, za cenu 251.136 Kč vč. DPH.  
 
Usnesení č. 28/301/2015 
a) Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného jednatelem Správy 
města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou souhlasí s pořízením pracovní plošiny na 
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vozidle Nissan Cabstar s pracovní výškou 19–20 m a hmotností soupravy do 3,5 t za cenu 
1.797.800 Kč + DPH z finančních prostředků společnosti.  
b) Rada města souhlasí s prodejem pracovní plošiny Avie A31.1K, rok výroby 1989, za cenu 
dle znaleckého posudku, tj. 85.800 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 28/302/2015 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti 2+1 
v čp. 101 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Miroslavu Prchlíkovi. 
 
 
 


