
USNESENÍ  
26. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 3. prosince 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 26/328/2019 

Rada města se na místě samém společně s autorem projektu Ing. arch. Jaromírem Kročákem 

seznámila s rekonstrukcí smuteční síně na hřbitově v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 26/329/2019 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 7/2019 v předloženém znění.  
 

Usnesení č. 26/330/2019 

Rada města projednala rozpočtové opatření č. ZM 4/2019 předložené pracovnicí finančního 

odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 26/331/2019 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze psů a 

doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 26/332/2019 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu 

a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Usnesení č. 26/333/2019 

Rada města bere na vědomí postup přípravy Programu rozvoje města Soběslav na období 

2020–2023 a připomínky členů zastupitelstva města. 
 

Usnesení č. 26/334/2019 

Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek města Soběslavi a o odpisu 

nedobytných pohledávek k 30. 11. 2019 z účetnictví města předložený pracovnicí finančního 

odboru MěÚ paní Andreou Jelínkovou. 
 

Usnesení č. 26/335/2019 

Rada města schvaluje změnu rozpočtu Senior-domu Soběslav na rok 2019 dle návrhu 

předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou Petráskovou.  
 

Usnesení č. 26/336/2019 

Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 50.000 Kč ze schváleného 

rozpočtu města na rok 2019 Sboru dobrovolných hasičů Soběslav na částečnou úhradu 

nákupu oblečení a pomůcek a pořízení nového praporu pro SDH.  

 

Usnesení č. 26/337/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Čevak, a. s., České 

Budějovice, na výměnu čerpadla vratného kalu na ČOV Soběslav za cenu 99.250 Kč + DPH.   
 

Usnesení č. 26/338/2019 

Rada města v návaznosti na usnesení č. ZM 6/041/2019 ze dne 25. 9. 2019 souhlasí 

s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. SSB/OHMS/240/19 mezi 

společností LEKA DEM, s. r. o., České Budějovice, městem Soběslav a Jihočeským krajem 

týkající se odkupu pozemků v bývalém areálu „Hedva“ v Soběslavi. 
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Usnesení č. 26/339/2019 

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: Vrchlického, přel. SS100 Čápová“ na pozemku p. č. 3833 v k. ú. Soběslav, 

který je ve vlastnictví města. 
 


