
USNESENÍ  
8. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 24. ledna 2023 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 8/012/2023 

Rada města za přítomnosti předsedy komise životního prostředí p. Jiřího Kubeše projednala 

náplň a činnost této komise.  
 

Usnesení č. 8/013/2023 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 1/2023 dle 

návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou.  
 

Usnesení č. 8/014/2023 

Rada města souhlasí s realizací investic a oprav v Soběslavi a městských částech Chlebov a 

Nedvědice v roce 2023 dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 8/015/2023 

Rada města souhlasí s plánem investic do vodohospodářského majetku města v roce 2023 dle 

předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 8/016/2023 

Rada města souhlasí s programem 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 8. 2. 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará 

radnice) na náměstí Republiky v Soběslavi:  

1. Zahájení 

2. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2023 

3. Změna č. 3 Územního plánu Soběslav  

4. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 

5. Zřízení osadních výborů v městských částech Chlebov a Nedvědice 

6. Majetkové převody 

7. Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav 

8. Různé 
 

Usnesení č. 8/017/2023 

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu, 

organizačním zajištění a výsledcích voleb prezidenta republiky (I. kolo) a osadních výborů 

v Chlebově a Nedvědicích, které se uskutečnily 13. a 14. ledna 2023.   
 

Usnesení č. 8/018/2023 

Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s.,  

České Budějovice, v roce 2023 dle předloženého návrhu za cenu 42.200 Kč.   

 

Usnesení č. 8/019/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke koncesní smlouvě ze dne 5. 12. 2016 na 

provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Soběslav a firmou Čevak, a. s., České 

Budějovice, kterým se prodlužuje doba nájmu vodohospodářského majetku na dobu určitou 

do 31. 12. 2024.  
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Usnesení č. 8/020/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Miloslav 

Štefan, Žíšov, na opravu vnitřních omítek ve sklepení městského hradu za cenu 197.315 Kč + 

DPH.  
 

Usnesení č. 8/021/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi městem Soběslav a jednotlivými 

žadateli na poskytnutí finančního daru v rámci dotačního programu Jihočeského kraje  

„My v tom Jihočechy nenecháme II“ dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem 

Bryllem. 
 

Usnesení č. 8/022/2023 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

a) přijetí daru části pozemků p. č. 1789/1 a p. č. 1787/2 v k. ú. Soběslav o celkové výměře 

178 m
2
, v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje, do vlastnictví města Soběslav z důvodu 

majetkoprávního vypořádání,  

b) darování pozemku p. č. 3883/5 v k. ú. Soběslav o výměře 39 m
2
, v dosavadním vlastnictví 

města Soběslav, do vlastnictví Jihočeského kraje – Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 

z důvodu majetkoprávního vypořádání.  

Výše uvedené majetkoprávní vypořádání se týká chodníků a komunikace ve Wilsonově ulici 

v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 8/023/2023 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru části pozemku p. č. 228  

o výměře 46 m
2
 v k. ú. Soběslav od Římskokatolické farnosti Soběslav v souvislosti 

s majetkoprávním vypořádáním pozemku v parku u kostela sv. Víta.  
 

Usnesení č. 8/024/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 

28. 11. 2019 mezi městem Soběslav a společností DiaPodi care, s. r. o., Sezimovo Ústí, 

kterým se rozšiřuje předmět nájmu v budově polikliniky, Petra Voka 159, Soběslav I, na 

celkovou výměru 183,36 m
2
 s účinností od 1. 2. 2023.    

 

Usnesení č. 8/025/2023 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Soběslav a 

obcí Vesce na části pozemků p. č. 128/1 o výměře 5 m
2
 a p. č. 128/2 o výměře 1 m

2
 v k. ú. 

Vesce u Soběslavi, které jsou v majetku města Soběslav, za účelem realizace akce „Stezka pro 

pěší a cyklisty – okruh Vesce-Mokrá“. 
 

Usnesení č. 8/026/2023 

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu na akci 

„Pumptrack Soběslav“, který se bude konat 6. 2. 2023 v 13:30 hodin na MěÚ Soběslav, 

v následujícím složení:  

členové  náhradníci 

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Mgr. Michal Pánek – člen RM Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM 

Ing. Zdeněk Hlasivec – KT MěÚ   Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ   
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Usnesení č. 8/027/2023 

Rada města:  

a) bere na vědomí rezignaci p. Miroslava Drse na funkci vrchního strážníka Městské policie 

Soběslav, 

b) pověřuje p. Miroslava Drse vedením Městské policie Soběslav do nástupu nového vrchního 

strážníka.  


