
USNESENÍ 
17. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 6. září 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 17/242/2016 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2016 – rozpočtové opatření  
č. 3/2016 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení č. 17/243/2016 
Rada města souhlasí s vypuštěním následujících bodů z 10. zasedání Zastupitelstva města 
Soběslavi, které se uskuteční ve středu 21. 9. 2016 od 18:00 hod. v malém sále KDMS: 

� OZV č. 2/2016 o nočním klidu 
� OZV č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

 
Usnesení č. 17/244/2016 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o svozu „zeleného 
odpadu“ prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, který se uskuteční od 19. 9. do 14. 10. 
2016 na území města včetně městských částí Chlebova a Nedvědic.  
 
Usnesení č. 17/245/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce lávky 
pro pěší a cyklisty "NA LŮSECH", Soběslav“, které se uskutečnilo 31. 8. 2016 na MěÚ 
Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma DK Dvořák, s. r. o., Roudná, za cenu 700.319 Kč + 
DPH.  
 
Usnesení č. 17/246/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP“ na akce: „Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi – 
stavební úpravy – 3. etapa“ a „Komunikace a inženýrské sítě pro RD "U Sídliště Svákov – 
Soběslav", 2. etapa“, které se uskutečnilo 5. 9. 2016 na MěÚ Soběslav. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Tareka, s. r. o., Tábor, za cenu 581.000 + DPH.  
 
Usnesení č. 17/247/2016 
Rada  města  souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici 
Na Pršíně čp. 7/II a v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi žadateli dle návrhu předloženého 
sociálně zdravotní komisí rady města.  
 
Usnesení č. 17/248/2016 
a) Rada města ruší usnesení č. 13/199/2016 ze dne 28. 6. 2016.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav a p. Ivo 
Trubačem, Klenovice, na propachtování zemědělských pozemků p. č. 1036/1, 2596/1, 2596/6, 
2596/22, 2617/7, 2641/2, 2641/7, 2641/8, 2641/15, 2641/18, 2641/19, 2641/22, 2641/23, 
2641/26, 2641/27 a 2641/34 v k. ú. Soběslav o celkové výměře 2,6925 ha s účinností  
od 1. 9. 2016 na dobu určitou do 31. 8. 2026. 
 
Usnesení č. 17/249/2016 
Rada města souhlasí s použitím znaku města na reklamním banneru oddílu ledního hokeje 
Spartaku Soběslav, který bude umístěn nad vchodem do zimního stadionu.   
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Usnesení č. 17/250/2016 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a členky rady města 
Mgr. Aleny Krejčové o ukončení projektu „Odolná obec“, které se uskutečnilo 31. 8. 2016 
v objektu Diakonie ČCE v Praze.  
 
Usnesení č. 17/251/2016 
Rada města v návaznosti na nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
s účinností od 1. 9. 2016 plat řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli ZŠ 
E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ 
Nerudova Bc. Evě Kuklové dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 17/252/2016 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s výměnou městského bytu velikosti 1+1 
v čp. 134/14 v ulici Protifašistických bojovníků, Soběslav, který má v nájmu Andrea Roman 
Rodriguezová, za městský byt 3+1 v čp. 134/14 v ulici Protifašistických bojovníků, Soběslav, 
který má v nájmu Denisa Řeháková. 


