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

která se konala dne 11. února 2014 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 3/026/2014 
Rada města projednala za přítomnosti vrchního strážníka Městské policie Soběslav p. 
Miroslava Drse zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2013.  
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2013.  
 
Usnesen í  č. 3/027/2014 
a) Rada města v návaznosti na své usnesení č. 2/017/2014 jmenuje komisi pro 
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 
Soběslav, Komenského 20, v následujícím složení: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města - za zřizovatele  
Mgr. Petr Lintner  – člen RM - za zřizovatele   
Jana Palmová – Krajský úřad České Budějovice    
Mgr. Alena Krejčová  – odborník v oblasti státní správy  
Mgr. Jana Bártová – pedagogický pracovník školy  
Mgr. Miroslav Doležal – Česká školní inspekce  
Mgr. Petr Valeš – člen školské rady 
Irena Klečatská – pracovnice MěÚ Soběslav – organizační zajištění konkurzu 
b) Rada města schvaluje oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo 
ředitele/ředitelky Základní školy Soběslav, Komenského 20, dle návrhu předloženého 
pracovnicí MěÚ paní Irenou Klečatskou.  
 
Usnesen í  č. 3/028/2014 
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, 
kanalizace, vodovod, památky a ostatní) v Soběslavi v roce 2014 dle návrhu 
předloženého místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským.  
 
Usnesen í  č. 3/029/2014 
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení informačního střediska města a 
měsíčníku Hláska za rok 2013 předloženou pracovnicí MěÚ paní Jiřinou 
Kocourkovou.  
 
Usnesen í  č. 3/030/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem 
Soběslav a firmou ČEPS, a. s., Praha, v souvislosti s připravovanou stavbou  
„V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ na pozemcích parc. č. 860/1 a 
865 v k. ú. Nedvědice a parc. č. 2840 v k. ú. Klenovice, které jsou ve vlastnictví 
města.  
 
Usnesen í  č. 3/031/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav a Jihočeským 
krajem, České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, 
České Budějovice, v souvislosti s rekonstrukcí severní strany náměstí Republiky a 
přilehlé části Palackého ulice v Soběslavi na pozemcích parc. č. 3990/2, 3904/4 a 
3991, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje.  
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Usnesen í  č. 3/032/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a E.ON 
Energie, a. s., České Budějovice, na bezplatné zapůjčení osobního motorového 
vozidla BMW i3 BEV RZ 3AX 4702 na dobu 3 let, tj. do 7. 2. 2017, v souvislosti 
s vítězstvím města v soutěži o nejsympatičtější projekt soutěže E.ON Energy Globe 
Award 2013.  
 
Usnesen í  č. 3/033/2014 
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Jarního jarmarku Rolničky“, který 
pořádá Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav v sobotu dne 12. 4. 2014 od 8.30 
hod. do 12.00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 3/034/2014 
Rada města na návrh ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 
s přijetím daru Senior-domem Soběslav – pravidelných měsíčních dodávek čerstvých 
žampionů od společnosti České houby, a. s., pro potřeby klientů Senior-domu 
Soběslav. 
 
Usnesen í  č. 3/035/2014 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na opravu chodníků v ulicích 
Kadlecova, Nerudova, Luční, Lužnická, E. Beneše, Komenského, U Nádraží a 
Tyršova v Soběslavi v roce 2014, které se uskuteční v pátek 28. února 2014 od 13.00 
hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové:  náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha - starosta 
Zdeněk Vránek – člen ZM Ladislav Bleha – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Kamil Modl – člen RM 
Václav Nedvěd – člen ZM Ing. Luděk Smetana – člen ZM 
Jiří Weber – MěÚ Soběslav      M. Růžičková – MěÚ Soběslav 
 
Usnesen í  č. 3/036/2014 
Rada města na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala dne 27. 1. 2014, 
souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici 
Mrázkova čp. 745 v Soběslavi následujícími uživateli: byt o velikosti 1+1: manželé 
František a Věra Košnerovi, Lžín; manželé Vojtěch a Dagmara Lenkerovi, Klenovice; 
byt o velikosti 1+0:  Vlasta Hajná, Soběslav; Marie Krlínová, Vesce; Eva Příběnská, 
Soběslav; Marie Rašková, Soběslav; Marie Svobodová, Hlavňov; Anna Toufarová, 
Soběslav.  


