
USNESENÍ 
14. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 21. srpna 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 14/212/2018 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty 
města Mgr. Vladimíra Drachovského o přípravě projektu dopravního přestupního terminálu 
v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 14/213/2018 

 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města 
Soběslavi č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a obecně závaznou 
vyhlášku města Soběslavi č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu 
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.  
 
Usnesení č. 14/214/2018 
Rada města bere na vědomí informaci ředitele Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra 
Valeše o přípravě, organizačním zajištění a financování městských „dožínkových“ slavností, 
které se uskuteční v sobotu 15. 9. 2018.  
 
Usnesení č. 14/215/2018 
Rada města souhlasí s programem 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
uskuteční ve středu 19. 9. 2018 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 
Soběslavi: 

1. Složení slibu člena ZM 
2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2018 
3. OZV č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
4. OZV č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
5. Majetkové převody 
6. Různé 

 
Usnesení č. 14/216/2018 
Rada města souhlasí s konáním svých zasedání do ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Soběslavi v následujících termínech: 16. 10. a 30. 10. 2018.  
 
Usnesení č. 14/217/2018 
Rada města projednala žádost fotbalového klubu TJ Spartak Soběslav o finanční podporu na 
úhradu části nákladů spojených s účastí družstva mužů v divizní soutěži.  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek fotbalovému klubu 
TJ Spartak Soběslav ve výši 250.000 Kč.  
 
Usnesení č. 14/218/2018 

 Rada města souhlasí na základě žádosti Ing. Martina Kákony, Soběslav, s umístěním 
dřevěného směrového ukazatele na stromu na pozemku parc. č. 2363 v k. ú. Soběslav, který je 
ve vlastnictví města Soběslavi.  
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Usnesení č. 14/219/2018 
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou, 
vedoucí SZO MěÚ  Soběslav, těmto organizacím: FOCUS Tábor, z. s., Tábor, Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Tábor, Tyflokabinet 
České Budějovice, o. p. s., České Budějovice, Středisko rané péče SPRP, pobočka České 
Budějovice, Krizové centrum pro rodinu a děti v Jihočeském kraji, z. ú., České Budějovice,  
I MY, o. p. s., Soběslav, APLA Jižní Čechy, z. ú., České Budějovice. Toto vyjádření se vydává 
z důvodu podání žádosti o zařazení poskytovatele sociálních služeb do základní sítě 
sociálních služeb Jihočeského kraje.  
 
Usnesení č. 14/220/2018 
Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence města dle návrhu předloženého 
inventarizační komisí. 
 
Usnesení č. 14/221/2018 
a) Rada města ruší usnesení RM č. 7/110/2018 ze dne 10. 4. 2018.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou 
Energy Benefit Centre, a. s., Praha, na manažerské řízení akce „Zimní stadion v Soběslavi – 
snížení energetické náročnosti“ za cenu 150.000 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 14/222/2018 
Rada města souhlasí s prominutím jednoho měsíčního nájemného za pronájem nebytových 
prostor v domě ve vlastnictví města čp. 144 na náměstí Republiky v Soběslavi firmě Jiří 
Kovář, Soběslav, a firmě CompuTel CZ, s. r. o., Soběslav, z důvodu rekonstrukce výloh. 
 
Usnesení č. 14/223/2018 
a) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a p. Michalem 
Lukuczem, Soběslav, na pronájem budovy (bývalý sklad ČD) na pozemku p. č. 4028  
v k. ú. Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 12. 6. 2018.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 
mezi městem Soběslav jako odběratelem, Čevak, a. s., České Budějovice, jako dodavatelem a 
p. Michalem Lukuczem, Soběslav, jako oprávněnou osobou, na zajištění dodávky vody a 
odvádění odpadních vod v uvedeném objektu.  
 
Usnesení č. 14/224/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3504/5  
o celkové výměře 104 m², který se skládá z dílu „c“ o výměře 27 m²  a z dílu „d“ o výměře 
77 m², a pozemku p. č. 4022/92 o celkové výměře 1 m² Správě železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Praha, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků po dostavbě 
železničního koridoru I. etapy Veselí n. L. – Soběslav. 
 
Usnesení č. 14/225/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi mezi městem Soběslav a p. Otakarem Slezákem, Tábor, 
pro stavbu „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ za cenu 93.000 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 14/226/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Jihostav 
Soběslav, s. r. o., Soběslav, na provedení záklopu stropu a stavebních prací v objektu bývalé 
školy v Nedvědicích čp. 3 za cenu 87.190 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 14/227/2018 
Rada města souhlasí s konáním akce „Zažít město jinak“ pořádanou spolkem Soběslávka  
9. 9. 2018 od 14:00 hod. do 17:00 hod. v parku na Promenádě.  
 
Usnesení č. 14/228/2018 
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 
Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu 
obědů v rámci školního stravování pro sedm žáků této základní školy v období od 1. 9. 2018 
do 30. 6. 2019 v celkové částce 35.956 Kč. 
 
Usnesení č. 14/229/2018 
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s pořízením 
investičního majetku – myčky nádobí Winterhalter UC-M 230 V (2ks) za celkovou cenu 
192.400 Kč + DPH.  
 
 
 
 


