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

která se konala dne 11. listopadu 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 1/275/2014 
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi realizovat usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 7. 11. 2014.  
 
Usnesen í  č. 1/276/2014 
Rada města stanovuje dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích níže uvedené členy 
zastupitelstva města k zastupování starosty města při významných příležitostech a 
občanských obřadech: Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová, paní 
Ludmila Zbytovská, pan Zdeněk Vránek a Mgr. Petr Valeš.  
 
Usnesen í  č. 1/277/2014 
Rada města stanovuje termíny svých jednání do konce roku 2014 na 25. 11., 9. 12. a 
16. 12. 2014 v 14.00 hodin.  
 
Usnesen í  č. 1/278/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města svěřit místostarostovi města v souladu  
s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující 
úkoly:  
Místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský zodpovídá za plnění úkolů v oblasti 
sociálních věcí, zdravotnictví, mládeže, sportu a tělovýchovy, dopravy a dopravní 
obslužnosti, bytové problematiky, městských částí Chlebov a Nedvědice, oprav, 
údržby a správy infrastruktury a majetku města a dále za koordinaci činností 
organizací – SMS, s. r. o., Polikliniky Soběslav a Senior-domu Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 1/279/2014 
Rada města zřizuje komise rady města v následujícím složení: 
Komise sociálně zdravotní 
předseda MUDr. Jan Chabr – člen ZM    
tajemník Jana Háková – MěÚ Soběslav     
členové Marcela Hánová – členka ZM    
  MUDr. Lubomír Kříž – člen ZM   
  Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav    
  Kamil Modl – člen ZM   

Komise výstavby a životního prostředí 
předseda Zdeněk Vránek – člen ZM    
tajemník Martina Růžičková – MěÚ Soběslav    
členové Jan Pehe – člen ZM     
  Tomáš Šena - Soběslav     
  Miroslav Pantoflíček - Soběslav    
  Jiří Kubeš - Soběslav    
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Komise bytová 
předseda Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města   
tajemník Pavla Brunerová – MěÚ Soběslav    
členové Jiří Šustr - Soběslav       
  Ing. Luděk Smetana - Soběslav    
  Věra Máchová - Soběslav    
  Jitka Havlíčková – SMS, s. r. o.    

Komise Fondu rozvoje bydlení 
předseda Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města   
tajemník Irena Klečatská – MěÚ Soběslav    
členové Mgr. Michal Pánek – člen ZM    
  Ing. Martin Kákona – člen ZM     
  Mgr. Petr Valeš – člen ZM     
  Mgr. Irena Molíková – členka ZM   

Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Soběslav 
předseda Ing. Jindřich Bláha – starosta města   
členové Ing. arch. Dagmar Buzu – MěÚ Soběslav  

Ing. arch. Jaromír Kročák – České Budějovice 
Ing. Petr Kohoutek - Národní památkový ústav ČB 
Tomáš Šena – Soběslav    

 
Usnesen í  č. 1/280/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města provést změny v dozorčích radách 
společností s ručením omezeným, jejichž zakladatelem je město Soběslav – SMS, s. r. 
o., a SLMS, s. r. o., v návaznosti na nově zvolené členy zastupitelstva města.  
 
Usnesen í  č. 1/281/2014 
Rada města stanovuje termín 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu  
17. prosince 2014 v 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 
s následujícím programem:  

1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok 2014 
2. Návrh rozpočtu města na rok 2015 
3. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
4. Svěření úkolů místostarostovi města 
5. Změny v dozorčích radách společností s ručením omezeným 
6. Majetkové převody 
7. Různé 

 
Usnesen í  č. 1/282/2014 
Rada města na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy mezi 
městem Soběslav a Tiskárnou Karmášek, s. r. o., České Budějovice, na výrobu a tisk 
knihy „Spolky soběslavské“ v nákladu 800 ks za cenu 154.852 Kč + DPH. 
 
Usnesen í  č. 1/283/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zachováním autorských práv mezi 
městem Soběslav a Mgr. Petrem Lintnerem, Soběslav, kterou se řeší všechny 
náležitosti spojené s vydáním a distribucí knihy „Spolky soběslavské“, jejímž autorem 
je Mgr. Petr Lintner.  
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Usnesen í  č. 1/284/2014 
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 23. 1. 2012 uzavřené mezi 
městem Soběslav a firmou BOS DENT, s. r. o., Praha, ordinace zubního lékaře 
MUDr. Duraje v budově Polikliniky v ulici Petra Voka 159, Soběslav I, dohodou 
k 30. 11. 2014. 
 
Usnesen í  č. 1/285/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 21. 10. 2009 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou 
N.S.CENTRUM, s. r. o., Středokluky, kterým se prodlužuje nájemní smlouva na  
pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1/I na nám. Republiky v Soběslavi 
(Knihkupectví u sv. Víta)  na dobu určitou o 5 let do 31. 12. 2019. 
 
Usnesen í  č. 1/286/2014 
Rada města v návaznosti na nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
s účinností od 1. 11. 2014 plat řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli 
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a 
ředitelce MŠ Nerudova Bc. Evě Kuklové ve výši dle zápisu z jednání. 
 
Usnesen í  č. 1/287/2014 
Rada města souhlasí na žádost ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase s pořízením 
dlouhodobého hmotného majetku školy – elektrického kotle za cenu 111.801 Kč pro 
potřeby školní jídelny školy. Elektrický kotel bude zakoupen z prostředků školy.  
 
Usnesen í  č. 1/288/2014 
Rada  města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským 
krajem, kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav finanční grant určený na 
výtisk a kompletaci grafické části 3. aktualizace ÚAP ve výši 6.413 Kč. 
 
Usnesen í  č. 1/289/2014 
Rada  města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2014 
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Chališ, s. r. o., Tábor, na akci „Oprava části 
kanalizace v ulici U Nádraží v Soběslavi“ na práce provedené nad rámec SOD za 
cenu 162.080 Kč bez DPH. 


