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

která se konala dne 20. ledna 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 6/013/2015 
Rada města stanovuje termín 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve 
středu 1. 4. 2015 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, 
s následujícím programem: 

1. Doplnění a volba předsedy kontrolního výboru 
2. Závěrečný účet města za rok 2014 
3. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2015 
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města v roce 2015 
5. Změna č. 1 Územního plánu města – zadání 
6. Novela vyhlášky o místních poplatcích 
7. Zavedení řízeného parkování v centru města 
8. Majetkové převody 
9. Různé 

Další termíny jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2015 jsou následující: 
24. 6., 23. 9. a 16. 12. 2015 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 6/014/2015 
Rada města bere na vědomí dopis ředitele Nadace Jihočeské cyklostezky Mgr. Jana Vláška o 
ukončení mandátu zástupce města Soběslavi ve správní radě nadace k 31. 12. 2014. Pro příští 
tříleté období město Soběslav nevyužije mandátu na obsazení místa ve správní radě Nadace 
Jihočeské cyklostezky.  
 
Usnesen í  č. 6/015/2015 
Rada města projednala žádost plk. Ing. Petra Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru 
JčK, ÚO Tábor, o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2015.  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 
80.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, ÚO Tábor, na částečnou 
úhradu pořízení lezecké stěny.  
 
Usnesen í  č. 6/016/2015 
Rada města souhlasí s realizací vodohospodářských investičních akcí na majetku města v roce 
2015 dle návrhu zpracovaného provozovatelem vodohospodářského majetku města firmou 
ČEVAK, a. s., České Budějovice.    
 
Usnesen í  č. 6/017/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské 
policie Soběslav v roce 2015 mezi městem Soběslav a firmou R&P, a. s., Veselí nad Lužnicí, 
na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. 
Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Goliat 
František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou Pharmed CZ, s. r. o., 
Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě 10 
tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč.  
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Usnesen í  č. 6/018/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 4. 2008 a 
dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 16. 3. 2006 uzavřené mezi městem Soběslav a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kterými se prodlužuje nájem pozemků potřebných pro 
dokončovací práce a následnou biorekultivaci stavby dálnice D3 do 31. 12. 2018. 
 
Usnesen í  č. 6/019/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008 
uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje úplata 
za navýšené prováděné služby v kapitole čistění města, údržby místních komunikací a 
veřejných prostranství o 200 tis. Kč s účinností od 1. 1. 2015. 
 
Usnesen í  č. 6/020/2015 
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá 
Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav v sobotu dne 28. 3. 2015 od 8:30 hod. do 12:00 
hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 6/021/2015 
Rada města souhlasí na návrh ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy s vyřazením 
nápojového automatu Sagoma, inv. č. 15/97, v pořizovací ceně 157.099,60 Kč a přístroje 
Epirex, inv. č. 43/94, v pořizovací ceně 12.399 Kč, které jsou nefunkční, z majetku školy.  
 
Usnesen í  č. 6/022/2015 
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 1/276/2014 stanovuje následující členy 
zastupitelstva města, kteří budou oprávněni přijímat projev vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství: Mgr. Alena Krejčová, paní Ludmila Zbytovská, pan Zdeněk Vránek a Mgr. 
Petr Valeš.  
 
Usnesen í  č. 6/023/2015 
Rada města souhlasí s podáním žádosti do Grantového programu Jihočeského kraje Úcta 
k předkům – 1. výzva pro rok 2015 na realizaci projektu s názvem „Oprava pomníku padlým 
v I. světové válce“ v parku u nádraží s celkovými náklady ve výši 60.000 Kč vč. DPH. 
Spolufinancování města ve výši 10.000 Kč bude zajištěno ze schváleného rozpočtu města na 
rok 2015.  
 
Usnesen í  č. 6/024/2015 
Rada města na návrh sociálně zdravotní komise, která se konala dne 14. 1. 2015, souhlasí 
s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou následujícími uživateli: pan 
Matěj Hitmar, Soběslav; paní Jana Jedličková, Dráchov; paní Alena Jurenová, Soběslav; paní 
Jana Tichá, Soběslav; pan Stanislav Záruba, Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 6/025/2015 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu 
velikosti 1+0 v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Marii Coufalové, 
s přenecháním městského bytu velikosti 3+1 v čp. 134/14 v ulici Protifašistických bojovníků 
v Soběslavi do nájmu Ivetě Růžičkové a s přenecháním městského bytu velikosti 2+0 v čp. 
148/4 na náměstí Republiky v  Soběslavi do nájmu Ladislavě Krämerové. 
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Usnesen í  č. 6/026/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na opravu chodníků v ulicích Jeronýmova, 
Wilsonova, Zátkova, Lužnická a Petra Bezruče v Soběslavi v roce 2015, které se uskuteční 
v pondělí 2. 2. 2015 od 15.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta Ing. Jindřich Bláha - starosta 
Zdeněk Vránek – člen RM Ludmila Zbytovská – členka RM 
Jan Pehe – člen ZM Růžena Domová – členka ZM 
 
Usnesen í  č. 6/027/2015 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výběr nájemce nebytového prostoru 
v domě čp. 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 19. 1. 2015 na MěÚ 
Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala paní Zdeňka Maxerová (obuv, kožená galanterie), 
Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 6/028/2015 
Rada města souhlasí na návrh ředitelky Senior – domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové 
s vyřazením 12 ks pečovatelských lůžek PRIMA včetně matrací z evidence majetku 
organizace a s jejich následným odprodejem.  


