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

která se konala dne 19. srpna 2014 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 15/205/2014 
Rada města stanovuje termín 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu 
24. září 2014 od 18.00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 
s následujícím programem: 

1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2014 
2. Rozpočtový výhled města na rok 2015 až 2017 
3. Majetkové převody 
4. Různé  

 
Usnesen í  č. 15/206/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka 
MěÚ Ing. Radka Brylla o přípravě a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva 
města, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.   
 
Usnesen í  č. 15/207/2014 
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o vzniku 
nového výrobního závodu firmy GZ Media, a. s., Loděnice, v bývalém závodu Jitony, 
a. s., v Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 15/208/2014 
Rada města v návaznosti na novelu občanského zákoníku schvaluje nová pravidla pro 
nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ 
Ing. Radkem Bryllem. 
 
Usnesen í  č. 15/209/2014 
Rada města souhlasí s úpravou nájemného v roce 2015 v bytových domech ve 
vlastnictví města Soběslavi dle návrhu předloženého místostarostou města Mgr. 
Vladimírem Drachovským. Výše nájemného v roce 2015 bude stejná jako v roce 
2014.  
 
Usnesen í  č. 15/210/2014 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 1547/1, 
2641/26 a 2617/11 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, za 
pozemek parc. č. 2151/53 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, v souvislosti 
s majetkoprávním vypořádáním pozemků v zátopovém území řeky Lužnice 
v Soběslavi.    
 
Usnesen í  č. 15/211/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem 
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení 
středotlakého plynovodu včetně přípojek a příslušenství na pozemcích parc. č. 
2103/175 a 2103/176 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti 
s vypořádáním plynofikace pro výstavbu 23 RD na sídlišti Svákov v Soběslavi.  
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Usnesen í  č. 15/212/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a firmou 
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON poskytne městu 
Soběslav finanční částku ve výši 50 tis. Kč na zajištění volnočasových aktivit dětí 
v rámci oddílu AIKIDO TJ Spartak Soběslav v roce 2014.  
 
Usnesen í  č. 15/213/2014 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 
6. 12. 2004 uzavřené mezi městem Soběslav a p. Miroslavem Drsem – zemědělský 
podnikatel Debrník, kterým se zvyšuje výše nájemného za pozemky ve vlastnictví 
města, které užívá p. Drs, a dále se prodlužuje doba nájmu do 30. 9. 2019 s účinností 
od 1. 10. 2014. 
 
Usnesen í  č. 15/214/2014 
Rada města souhlasí s realizací investice – hřiště pro seniory (cvičební prvky včetně 
instalace a pryžové dlažby) Senior – domem Soběslav v hodnotě 212.499 Kč včetně 
DPH. Hřiště bude financováno z prostředků organizace za přispění finančních 
prostředků z Nadace ČEZ.   
 
Usnesen í  č. 15/215/2014 
Rada města vydává nařízení č. 3/2014, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu části bývalého lesního 
hospodářského celku Jindřichův Hradec dle § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů.  
 
Usnesen í  č. 15/216/2014 
Rada města souhlasí podle § 32a  odst. 5 zákona  č. 561/2004 Sb. v platném znění 
(školský zákon) s tím, aby Základní škola Dr. Edvarda Beneše 50 a Základní škola  
Komenského 20 uzavřely s ČVUT Praha smlouvu o partnerství v projektu „Moderní 
učitel 21. století“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 
podpory 1. 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo 
CZ.1.07/1.3.00/51.0019, se zaměřením na vybavení škol dotykovými technologiemi a 
zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků. Projekt bude realizován ve školním 
roce 2014-15 s nulovou finanční spoluúčastí škol i zřizovatele. 


