
USNESENÍ 
14. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. července 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 14/208/2016 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo 29. června 2016.  
 
Usnesení č. 14/209/2016 
a) Rada města se seznámila s finálním návrhem řešení dopravního terminálu v Soběslavi 
zpracovaným ateliérem O.T.A., Praha.  
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně 
Hořické uvedený návrh zveřejnit a shromáždit k němu připomínky občanů.  
 
Usnesení č. 14/210/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Sviták – 
měření a regulace tepla, s. r. o., České Budějovice, na zpracování projektové dokumentace 
úpravy vytápění provozních budov ČOV Soběslav za cenu 118.250 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 14/211/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni – 
pozemkové služebnosti mezi městem Soběslav a paní Jaroslavou Veselou, Vesce, a  
p. Ludvíkem Kročákem, Lomnice nad Lužnicí, v souvislosti s realizací akce „Plynovodní 
přípojka k objektu čp. 148, Wilsonova ulice, Soběslav III“ na pozemcích p. č. 3893 a 3885/5 
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslavi. 
 
Usnesení č. 14/212/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 325/24 o výměře 
30 m2 v k. ú. Soběslav Mgr. Pavlu Kastnerovi, Plzeň, z důvodu majetkoprávního vypořádání 
pozemků u nové sportovní haly, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 14/213/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 1840/79 o výměře 
10 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za pozemek p. č. 1840/80 o výměře 45m2 ve vlastnictví 
Ing. Martina Kubeše, Soběslav, a Ing. Šárky Holé, Planá nad Lužnicí, vše v k. ú. Soběslav, 
z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací v lokalitě „Na Brousku“. 
Rozdíl ve výměře doplatí město Soběslav za cenu dle znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 14/214/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 325/25 o výměře  
42 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za pozemek p. č. 368 díl a) o výměře 17 m2 ve vlastnictví 
paní Ireny Pragerové, Soběslav, vše v k. ú. Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání 
pozemků u nové sportovní haly. Rozdíl ve výměře doplatí městu Soběslav paní Irena 
Pragerová za cenu dle znaleckého posudku.  
 
Usnesení č. 14/215/2016 
Rada města stanovuje plat ředitelce Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, Bc. Evě 
Kuklové s platností od 1. 8. 2016 ve výši dle zápisu z jednání. 
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Usnesení č. 14/216/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ve vlastnictví 
města Soběslavi p. č. 4040 díl a) v k. ú. Soběslav o výměře 71 m2 manželům Marii a Karlovi 
Havleovým, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.  
 
Usnesení č. 14/217/2016 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ve vlastnictví 
města Soběslavi p. č. 1462/6 v k. ú. Soběslav o přibližné výměře 60 m2 p. Miroslavu 
Kleinovi, Veselí nad Lužnicí, za cenu dle znaleckého posudku.  
 
Usnesení č. 14/218/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem 
Soběslav a spolkem Rodičovské centrum Sobík, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru 
umístěného na terase v objektu čp. 110, Soběslav I, o celkové výměře 50 m2. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2016  do 30. 6. 2021. 
 
Usnesení č. 14/219/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce 
„Soběslav: Kab. NN, ZTV, Svákov – Město 2. et.“ na pozemcích p. č. 2101/8, 2101/9, 
2103/1, 2103/9, 2103/17, 2103/314, 2103/351, 2103/415, 2103/417, 2103/420, 2103/464, 
2103/465, 2103/469, 2103/475, 2103/524, 2103/525, 2103/527, 2103/529, 2103/531, 
2103/533, 2103/536-541, 2103/543-557, 2103/561, 2103/562, 2103/564 a 3958/7 v k. ú. 
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení č. 14/220/2016 
Rada  města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Servodata, a. s., Praha, na 
zhotovení studie proveditelnosti projektu „Modernizace IT vybavení městského úřadu 
Soběslav“ za cenu 161.000 Kč + DPH z důvodu přípravy žádosti o dotaci na nákup 
softwarového a hardwarového vybavení MěÚ z výzvy č. 28 Integrovaného operačního 
programu.  
 
Usnesení č. 14/221/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
27. 6. 2011 uzavřené mezi městem Soběslav a Tomášem Hořickým, Klenovice, kterým se 
prodlužuje doba nájmu objektu občerstvení v areálu letního koupaliště v Soběslavi, 
umístěného na pozemku p. č. 1121/32 v k. ú. Soběslav, o 5 let, tj. do 30. 6. 2021.   
 
Usnesení č. 14/222/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mezi městem Soběslav a obcemi Vesce a 
Zvěrotice na zajištění výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 
Městským úřadem v Soběslavi. Město Soběslav je schopno svými orgány řádně zabezpečit 
výkon výše uvedené agendy. 
 
Usnesení č. 14/223/2016 
Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Senior–domu 
Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního 
fondu organizace na nákup plynového kotle do kuchyně Senior-domu od firmy Pavon Gastro, 
s. r. o., České Budějovice, za cenu 113.014 Kč vč. DPH. 
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Usnesení č. 14/224/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technické 
podpory k agendě Spisová služba mezi městem Soběslav a firmou GEOVAP, spol. s r. o., 
Pardubice, ze dne 22. 10. 2009 v souvislosti s rozšířením programového vybavení Spisové 
služby o vazbu na Centrální registr smluv. Cena roční technické podpory se zvyšuje  
o 5.040 Kč s platností od 1. 8. 2016. 
 
Usnesení č. 14/225/2016 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na veřejnou  zakázku „Stavební úpravy 
domu čp. 58/II, Soběslav“ (v ulici E. Beneše – „Špejchar“), který se uskuteční 22. 8. 2016 
v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:  
členové: náhradníci: 
Ing. Jindřich Bláha – starosta města  Mgr. Petr Valeš – člen RM 
Václav Nedvěd – člen ZM Mgr. Michal Pánek – člen ZM 
Kamil Modl – člen ZM Zdeněk Vránek – člen ZM 
Jan Pehe – člen ZM Růžena Domová – členka ZM 
Jiří Weber – OVRR MěÚ – hlas poradní 


