
USNESENÍ  
25. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. listopadu 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 25/307/2019 

Rada města za přítomnosti vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ 

Soběslav Ing. arch. Dagmar Buzu projednala zprávu o uplatňování územního plánu Soběslav 

obsahující zadání ke změně č. 2 územního plánu Soběslav a doporučuje zastupitelstvu města 

pořízení změny č. 2 územního plánu schválit.  
 

Usnesení č. 25/308/2019 

Rada města souhlasí s programem 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 18. 12. 2019 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města 

Soběslavi:  

1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2019 

2. Rozpočet města na rok 2020 

3. Změna č. 2 územního plánu města 

4. OZV č. 4/2019 o místním poplatku za komunální odpad  

5. OZV č. 5/2019 o místních poplatcích   

6. Majetkové převody 

7. Zavedení programu Antigraffiti  

8. Zajištění legální plochy pro graffiti tvorbu  

9. Různé 
 

Usnesení č. 25/309/2019 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 6/2019 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 25/310/2019 

Rada města se seznámila se stavebními úpravami výpravní budovy ČD v Soběslavi 

zpracované OTA ateliérem, s. r. o., Praha.  
 

Usnesení č. 25/311/2019 

Rada města v návaznosti na usnesení RM č. 20/252/2019 ze dne 10. 9. 2019 bere na vědomí 

informaci o pokračování projektu SMOJK „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, 

kontejnery na textil a Re-use centra“ a distribuci kompostérů občanům města.  
 

Usnesení č. 25/312/2019 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města  

v roce 2019 ve výši 43.615 Kč pro ZŠ Komenského a 58.986 Kč pro ZŠ E. Beneše  

v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o. 

Plzeň.  
 

Usnesení č. 25/313/2019 

Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové a na 

základě výsledku poptávkového řízení souhlasí s použitím investičních prostředků organizace 

na nákup profesionální pračky Primus FX80 od firmy KVL Group, s. r. o., Klatovy, za cenu 

168.705 Kč včetně DPH. 
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Usnesení č. 25/314/2019 

a) Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelem Základní 

školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Janem Holasem souhlasí s použitím finančních 

prostředků z investičního fondu školy na nákup multifunkční pánve Rational VCC211 do 

školní jídelny od firmy IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu 561.930,41 Kč včetně DPH. 

b) Rada města schvaluje vyřazení nefunkční elektrické pánve PE 50, inv. č. 100027/04, 

z majetku školy a její následný odprodej za cenu 7.000 Kč. Finanční prostředky z prodeje 

budou převedeny do investičního fondu školy. 
 

Usnesení č. 25/315/2019 

Rada města souhlasí s konáním akce „Živý betlém v Soběslavi“, kterou pořádá Diakonie ČCE 

– středisko Rolnička, Soběslav, v pondělí 23. 12. 2019 od 16:00 hod. do 19:00 hod. 

v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 25/316/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Johnson 

Controls, s. r. o., Praha, na dodávku a montáž nového řídicího systému CZT do plynové 

kotelny na sídlišti Svákov za cenu 269.090 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 25/317/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2019 s firmou 

Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, kterým se snižuje celková cena díla  

o 169.835,74 Kč na celkových 1.153.776,05 Kč + DPH, na akci „Opěrná zeď III/1351 

Soběslav“. 
 

Usnesení č. 25/318/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 

akce „Soběslav: Na Pilátě, příp. kNN Poslušný“ na pozemku p. č. 3939 v k. ú. Soběslav, který 

je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 25/319/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Soběslav: ul.  

Na Pískách přeložka k. NN“ na pozemku p. č. 3603/1v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví 

města. 
 

Usnesení č. 25/320/2019 

Rada města na základě informace od E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ruší své 

usnesení č. 7/114/2018 ze dne 10. 4. 2018. 
 

Usnesení č. 25/321/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 

akce „Soběslav: Na Douskách, kNN Nedvěd, Papoušek“ na pozemcích p. č. 1036/24, 1036/25 

a 3769/40 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 25/322/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 1405/2 

o výměře 25 m
2
, p. č. 3960/4 o výměře 24 m

2
 a p. č. 3961/8 o výměře 163 m

2
, vše v k. ú. 

Soběslav, oddělené na základě GP č. 3152-15/2014, z vlastnictví města Soběslavi 

do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod komunikací I/3 

(E55) u Bechyňské ulice v Soběslavi. 
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Usnesení č. 25/323/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

městem Soběslav a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha, v souvislosti 

s realizací akce „VPIC SŽDC Doubí – Soběslav km 62,5, přel. SEK“ na pozemcích p. č. 

3701/1 a 3704/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslavi. 
 

Usnesení č. 25/324/2019 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. 70/8 o výměře 

335  m
2
 ve vlastnictví Elišky Pokorné Černé, Haškovcova Lhota, za část pozemku p. č.  

660/20 o stejné výměře ve vlastnictví města Soběslavi, vše v k. ú. Nedvědice. 
 

Usnesení č. 25/325/2019 

Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity 

Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s., za výběr v ATC Karvánky v roce 2019 ve výši  

20.000 Kč za podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení 

dětského dopravního hřiště a zkušebního polygonu pro závěrečné praktické zkoušky 

motocyklů v areálu AMK Soběslav u letiště.  
 

Usnesení č. 25/326/2019 

 Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,  

p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli  

ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce 

MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli 

KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru 

Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi 

MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 25/327/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Správou 

města Soběslavi, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 

2019 ve výši 200.000 Kč na úhradu ztráty z provozu letního koupaliště v roce 2019. 
 


