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

která se konala dne 18. srpna 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 19/196/2015 
a) Rada města projednala návrh revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi zpracovaný 
ateliérem O.T.A., Praha.  
b) Rada města ukládá vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Ing. Daně 
Hořické zveřejnit návrh revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi a shromáždit k němu 
připomínky občanů a dotčených orgánů.  
 
Usnesen í  č. 19/197/2015 
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele výměny serverů včetně příslušenství na 
MěÚ Soběslav, který se uskuteční dne 3. 9. 2015 od 13:00 hod., v následujícím složení: 
členové: náhradníci: 
Jaroslav Himpan – člen ZM Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Mgr. Pavel Lintner – člen ZM Mgr. Petr Lintner – člen RM 
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ Mgr. Petr Valeš – člen RM 
Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ Mgr. Michal Pánek – člen ZM 
Ing. Jan Kocourek – prac. KT MěÚ Michal Turek – prac. KT MěÚ 
Šárka Kroupová – prac. KT MěÚ – hlas poradní 
 
Usnesen í  č. 19/198/2015 
Rada města souhlasí s podáním žaloby o náhradu škody na společnost Tareka, s. r. o., Tábor, 
v kauze „Společenské centrum Soběslavska“ dle návrhu zpracovaného advokátní kanceláří 
Schönherr, s. r. o., Praha.  
 
Usnesen í  č. 19/199/2015 
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o aktuálním 
stavu prací na rekonstrukci východní strany náměstí Republiky a Palackého ulice v Soběslavi.  
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru – pozemků parc. č. 3979/2 
o výměře 474 m2, parc. č. 3979/3 o výměře 348 m2, parc. č. 3979/4 o výměře 16 m2, dílu „c“ 
o výměře 1 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemkové parcely č. 3991, dílu „r“ o 
výměře 0,12 m2, dílu „o“ o výměře 58 m2 a dílu „j“ o výměře 112 m2, oddělených 
geometrickým plánem z pozemkové parcely č. 3904/4, dílu „g“ o výměře 78 m2 a dílu „d“ o 
výměře 30 m2, oddělených geometrickým plánem z pozemkové parcely č. 3990/2, vše v k. ú. 
Soběslav, od Jihočeského kraje, České Budějovice, v souvislosti s majetkoprávním 
vypořádáním pozemků pod chodníky a veřejným prostranstvím v ulici Palackého, náměstí 
Republiky a Tyršovy ulice v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 19/200/2015 
Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi připravit novelu vyhlášky města o 
zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.  
 
Usnesen í  č. 19/201/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3064/3 o výměře  
96 m2 a p. č. 3064/4 o výměře 28 m2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, České 
republice – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, za cenu dle znaleckého posudku z důvodu 
majetkoprávního dořešení stavebního objektu SO 8-303 Dešťová kanalizace v souvislosti 
s výstavbou dálnice D3.  
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Usnesen í  č. 19/202/2015 
Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve vlastnictví města Soběslavi v domě 
čp. 103 na náměstí Republiky, Soběslav I, o celkové výměře 69 m2 Tělovýchovné jednotě 
Sokol Soběslav s účinností od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou. 
 
Usnesen í  č. 19/203/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 25. 1. 
2011 mezi městem Soběslav a Základní kynologickou organizací - kynologický klub 
Soběslav, kterým se mění doba nájmu. Nájemní smlouva bude uzavřena na  dobu neurčitou. 
 
Usnesen í  č. 19/204/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 1. 9. 
2005 mezi městem Soběslav a manželi Čamrovými, Soběslav, kterým se prodlužuje doba 
nájmu části pozemku p. č. 2545/2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, do 31. 8. 
2020.   
 
Usnesen í  č. 19/205/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků parc. č. 1506/9 o 
výměře cca 40 m2, parc. č. 1506/1 o výměře cca 260 m2 a parc. č. 1506/32 o výměře cca 50 
m2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, p. Liboru Nejedlému, Soběslav.  
 
Usnesen í  č. 19/206/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2015 mezi 
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na akci: „Přístavba a stavební 
úpravy sportovní haly Soběslav“, kterým se řeší práce objednané nad rámec uzavřené 
smlouvy o dílo za cenu 1.392.190 Kč + DPH.  


