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

která se konala dne 12. května 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 14/125/2015 
Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., za rok 
2014 dle rozboru předloženého jednatelem společnosti Ing. Petrem Matoušem.  
Kladný výsledek hospodaření SLMS, s. r. o., za rok 2014 ve výši 121.619 Kč po zdanění bude 
rozdělen následujícím způsobem: 11.619 Kč do sociálního fondu organizace, 51.104 Kč do 
rezervního fondu organizace a 58.896 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.   
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., na 
rok 2015 v předloženém znění.  
 
Usnesen í  č. 14/126/2015 
Rada města stanovuje program 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 
ve středu 24. 6. 2015 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, 
následujícím způsobem: 

1. Volba člena Rady města  
2. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2015 
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
4. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města v roce 2015 
5. Majetkové převody 
6. Různé 

 
Usnesen í  č. 14/127/2015 
Rada města na základě Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění NV  
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů, doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměny poskytované 
neuvolněným členům zastupitelstva města dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. 
Radkem Bryllem.  
 
Usnesen í  č. 14/128/2015 
Rada města opakovaně projednala návrh dohody o narovnání mezi městem Soběslav a firmou 
Tareka, s. r. o., Tábor, zpracovaný právním zástupcem firmy Tareka v kauze Společenské 
centrum Soběslavska.  
Rada města s uzavřením této dohody nesouhlasí a ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku 
Bryllovi řešit celou záležitost soudní cestou.  
 
Usnesen í  č. 14/129/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Revitalizace východní části náměstí 
Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 2. etapa“, který se uskuteční dne 25. 5. 2015 od 
13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta 
Ludmila Zbytovská – členka RM Mgr. Alena Krejčová – členka RM 
Zdeněk Vránek – člen ZM Mgr. Petr Valeš – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM  Růžena Domová – členka ZM 
Jaroslav Himpan – člen ZM Mgr. Milan Dančišin – člen ZM 
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Usnesen í  č. 14/130/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 194/2, 1045, 
1046/3, 1046/7, 1049/1, PK 1034 o celkové výměře 4.389 m2 v k. ú. Chlebov od Státního 
statku Jeneč z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi v městské 
části Chlebov za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, tj. 30 Kč/m2.  
 
Usnesen í  č. 14/131/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Soběslav a 
společností SKY-KITE, s. r. o., České Budějovice, na pronájem části pozemku p. č. 2181/2 o 
výměře cca 40 m2 v k. ú. Soběslav (předzahrádka u restaurace Máj) od 1. 6. 2015 do 31. 5. 
2020. 
 
Usnesen í  č. 14/132/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 3814/6 o výměře 
445 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za pozemek p. č. 3452/2  o výměře 46 m2 ve vlastnictví 
společnosti Viasfalt, spol. s r. o., Soběslav, vše v k. ú. Soběslav, z důvodu scelení pozemků 
v areálu společnosti. Rozdíl ve výměře doplatí Viasfalt, spol. s r. o., za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku, tj. 150 Kč/m2.  
 
Usnesen í  č. 14/133/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM 15/130/2013 ze dne 25. 9. 
2013, kterým byl schválen záměr koupě pozemků plnících funkci lesa parc. č. 2384 a 2386, 
oba v k. ú. Soběslav, od Lesů ČR, s. p., Hradec Králové, z důvodu vysoké kupní ceny.  
 
Usnesen í  č. 14/134/2015 
Rada  města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi 
městem Soběslav a Svazem měst a obcí ČR, Praha, ze dne 30. 10. 2013 na realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“, kterým se prodlužuje smlouva do 30. 11. 2015.  
 
Usnesen í  č. 14/135/2015 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 15.000 Kč ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2015 Společnosti přátel hasičů na částečnou úhradu nákladů spojených 
s oslavami 40 let požární stanice Soběslav Hasičského záchranného sboru JčK, které se 
uskuteční 19. června 2015 v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 14/136/2015 
Rada města souhlasí s konáním oslav ke Dni dětí – „Rolničkování“, které se budou konat 
v pátek 29. 5. 2015 od 17:00 hod. na plovárně a které budou zakončeny ohňostrojem v 21:30 
hod. na náměstí Republiky v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 14/137/2015 
Rada města souhlasí s účastí ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové na 
zahraniční studijní cestě do Rakouska, kterou pořádá ve dnech 3. – 6. 6. 2015 Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky.   
 
Usnesen í  č. 14/138/2015 
Rada města souhlasí s přijetím finančních darů Senior-domem Soběslav od obcí Přehořov a 
Roudná dle návrhu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, 
za účelem zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích. 
 
 
 


