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

která se konala dne 27. října 2015 od 14.00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 24/244/2015 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o ukončení projektu 
meziobecní spolupráce na území ORP Soběslav, který realizoval Svaz měst a obcí ČR 
prostřednictvím města Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 24/245/2015 
Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním „Vánočního jarmarku Rolničky“ v sobotu  
12. 12. 2015 od 8.30 hod. do 12.00 hod. na náměstí Republiky v Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 24/246/2015 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi městem Soběslav a společností PANATELA, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na realizaci 
akce „Malá vodní elektrárna Valcha“ SO 04 – MOST na části pozemku p. č. 3937 v k. ú. 
Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 24/247/2015 
Rada města souhlasí s realizací projektu ZŠ Komenského „Tvorba a úprava přírodních zahrad 
u škol“ na pozemku ve vlastnictví města p. č. 1297 v k. ú. Soběslav (školní zahrada) 
v souvislosti s podáním žádosti o grant z programu Zelená oáza 2015 Nadace Partnerství. 
 
Usnesen í  č. 24/248/2015 
Rada města souhlasí na návrh bytové komise rady města s přenecháním městského bytu 
velikosti 1+0 v  čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Lence Dědouchové a 
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v  čp. 321 v Kadlecově ulici v Soběslavi do 
nájmu Zuzaně Hoškové. 
 
Usnesen í  č. 24/249/2015 
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. 11. 2015 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 návrhu předloženého pracovnicí odboru organizačního a 
správy majetku MěÚ Ing. Marií Lustovou. 
 
 


