
USNESENÍ  
13. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 30. dubna 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 13/129/2019 

Rada města ukládá realizovat usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 17. 4. 2019.  
 

Usnesení č. 13/130/2019 

RM souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého 

tajemníkem MěÚ a dále s navýšením počtu strážníků Městské policie Soběslav ze současných 

5 na 6 strážníků s účinností od 1. 1. 2020.  
 

Usnesení č. 13/131/2019 

Rada města projednala studii rozšíření parkoviště a chodníků v Bechyňské ulici v Soběslavi 

zpracovanou Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav, a souhlasí s budoucí realizací této akce.  
 

Usnesení č. 13/132/2019 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč ze schváleného 

rozpočtu města na rok 2019 Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Veselí nad Lužnicí na 

částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního oddílu United Movement na světovém 

finále taneční soutěže Dancestar v Poreči v Chorvatsku ve dnech 22. – 26. 5. 2019.  
 

Usnesení č. 13/133/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a TJ Spartak 

Soběslav, z. s., na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 ve výši 

1.041.660 Kč na opravu elektroinstalace v sokolovně, opravy sociálních zařízení v budově 

zimního stadionu a pořízení bezpečných branek.  
 

Usnesení č. 13/134/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a E.ON Energie,  

a. s., České Budějovice, na dodávku a montáž úsporného osvětlení v ulicích E. Beneše a Na 

Ohradě v Soběslavi za cenu 253.770 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 13/135/2019 

a) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 29. 5. 2017 

uzavřené mezi městem Soběslav a Ondřejem Melichem, Tábor, kterým se řeší nevyužívání 

smuteční síně v budově čp. 873 v Mrázkově ulici, Soběslav III, po dobu její rekonstrukce,  

tj. od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019. 

b) Rada města souhlasí s uzavřením rámcové nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a 

Ondřejem Melichem, Tábor, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města 

v bývalém kostele sv. Marka na pozemku p. č. 885 v k. ú. Soběslav za účelem konání 

smutečních obřadů po dobu rekonstrukce smuteční síně na hřbitově, tj. od 1. 5. 2019 do  

31. 10. 2019. 
 

Usnesení č. 13/136/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a p. Otakarem 

Slezákem, Tábor, na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi na akci „Rekonstrukce smuteční síně na hřbitově v Soběslavi“ za cenu 41.000 Kč + 

DPH.  
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Usnesení č. 13/137/2019 

Rada města souhlasí s účastí ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové na pracovní cestě do 

Španělska ve dnech 2. – 8. 6. 2019, která se uskuteční v rámci projektu „Podpora vzájemného 

učení pedagogů MŠ“.  
 

 


