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

která se konala dne 24. června 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 13/171/2014 
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 
2013 dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou.  
Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2013 ve výši 73.204,87 Kč bude 
použit na úhradu ztráty z minulých období. 
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na 
rok 2014 v předloženém znění. 
 
Usnesen í  č. 13/172/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města k výstavbě IV. železničního 
koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav a o změně pravomocného územního 
rozhodnutí o umístění stavby v úseku Soběslav – Doubí u Tábora.  
 
Usnesen í  č. 13/173/2014 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji 
nalezených věcí, který se uskutečnil dne 11. 6. 2014.  
Rada města souhlasí s vyřazením prodaných a neprodejných nálezů z majetku města 
Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru organizačního a správy 
majetku MěÚ Soběslav sl. Šárkou Kroupovou, DiS.  
 
Usnesen í  č. 13/174/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a 
firmou Eurovia CS, a. s., Praha, na krátkodobý pronájem (od 16. 11. 2014 do 15. 5. 
2015) části pozemku  parc. č. 3438 o výměře cca 10.000 m2 v k. ú. Soběslav, který je 
ve vlastnictví města, pro účely realizace IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad 
Lužnicí – Soběslav. Podmínkou pronájmu tohoto pozemku je jeho uvedení do 
původního stavu po skončení prací.  
 
Usnesen í  č. 13/175/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 
30. 12. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav a společností Reprogen, a. s., Planá nad 
Lužnicí, kterým se řeší úprava výměry pronajatých pozemků ve vlastnictví města 
v návaznosti na pronájem pozemku parc. č. 3438 v k. ú. Soběslav firmě Eurovia   CS, 
a. s., Praha, a dále změna částky za pronájem všech pozemků s účinností od  
1. 7. 2014.  
 
Usnesen í  č. 13/176/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi městem Soběslav, jako povinným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha, 
jako oprávněným a investorem, na uložení dešťové kanalizace (SO8-302) na 
pozemcích parc. č. 3424/1, 3512/1 a 3818/2 v k. ú. Soběslav a dešťové kanalizace 
(SO8-303) na pozemku parc. č. 3064/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví 
města, v souvislosti s výstavbou dálnice D3 v úseku Soběslav – Veselí nad Lužnicí.  
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Usnesen í  č. 13/177/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem 
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení 
středotlakého plynovodu včetně přípojek a příslušenství v ulicích města a na 
pozemcích ve vlastnictví města Soběslavi dle specifikace zpracované firmou 
Hrdlička, spol. s r. o., Praha, která tvoří přílohu zápisu z jednání.  
 
Usnesen í  č. 13/178/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na 
realizaci akce „Kabel NN – Soběslav Čejnov připojení k chatové oblasti“ na 
pozemcích parc. č. 2918/9 a 2919/7 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesen í  č. 13/179/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi 
městem Soběslav a MUDr. Lubomírem Křížem, s. r. o., Praha, na pronájem 
nebytových prostor v 2. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) 
v Soběslavi o celkové výměře 81,9 m2 v souvislosti s přechodem fyzické osoby 
MUDr. Lubomír Kříž na společnost s ručením omezeným. Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2014.  
 
Usnesen í  č. 13/180/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
K&K Technology, a. s., Klatovy, na provedení opravy havarijního stavu vyhnívací 
nádrže na ČOV Soběslav za cenu 455.370 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 13/181/2014 
Rada města souhlasí s vedením cyklotrasy „Lužnice“ po komunikacích ve vlastnictví 
města Soběslavi dle situace předložené společností Cassia, České Budějovice, která 
zajišťuje označení této dálkové cyklotrasy pro Nadaci Jihočeské cyklostezky.  
 
Usnesen í  č. 13/182/2014 
Rada města souhlasí s použitím znaku města na startovních číslech a plakátech pro 
orientační soutěž historických vozidel „O pohár města Soběslavi 2014“ pořádanou 
Veteran Car Clubem Soběslav, která se uskuteční dne 6. 9. 2014.  
 
Usnesen í  č. 13/183/2014 
Rada města rozšiřuje program 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi o 
následující bod: 

� Realizace projektu „Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky ZŠ E. 
Beneše Soběslav“ v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. 

 
Usnesen í  č. 13/184/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě, organizačním 
zajištění a harmonogramu úkolů a lhůt voleb do zastupitelstva města, které se 
uskuteční ve dnech 10. a 11. 10. 2014.   
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Usnesen í  č. 13/185/2014 
a) Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny 
Petráskové s vyřazením automobilu Peugeot Partner RZ 3C8 3511, rok výroby 2004, 
z majetku Senior-domu Soběslav a s jeho následným odprodejem prostřednictvím 
autobazaru.  
b) Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior-domu Soběslav dle návrhu 
předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou organizace.  
 
Usnesen í  č. 13/186/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
Strabag, a. s., České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav, na provedení opravy 
opěrné zdi rybníka v Nedvědicích za cenu 296.000 Kč + DPH.  


