
USNESENÍ 
24. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. prosince 2017 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 24/378/2017 
Rada města souhlasí s předběžným programem Soběslavských slavností 2018 dle návrhu 
předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.  
 
Usnesení č. 24/379/2017 
Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených 
městem – MŠ DUHA Soběslav, MŠ Soběslav, Nerudova 278/II, ZŠ Soběslav, Komenského 
20, ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Kulturní dům města Soběslavi, Senior-dům 
Soběslav a Poliklinika Soběslav na roky 2019 a 2020 v předloženém znění. 
 
Usnesení č. 24/380/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Karlem 
Churáčkem, Veselí nad Lužnicí, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města  
o výměře 42,60 m2 v domě čp. 873, Soběslav III, na pozemku p. č. 2174 v k. ú. Soběslav na 
dobu neurčitou.  
 
Usnesení č. 24/381/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 
10. 11. 2004 uzavřené mezi městem Soběslav, Ladislavem Růžičkou, Soběslav, a Annou 
Průšovou, Soběslav, kterým se řeší neplacení nájemného a nevyužívání nebytových prostor ve 
vlastnictví města Soběslavi v domě čp. 1 na náměstí Republiky, Soběslav I, po dobu 
rekonstrukce budovy, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019. 
 
Usnesení č. 24/382/2017 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi městem 
Soběslav a Tenisovým klubem Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2029 
v souvislosti s podáním žádosti o  finanční podporu z dotačního programu MŠMT. 
 
Usnesení č. 24/383/2017 
Rada města souhlasí s konáním akce „Putování za vánočním příběhem – Živý Betlém“, která 
se uskuteční v sobotu 23. 12. 2017 od 16:30 hod. do 18:00 hod. v Soběslavi.  
 
Usnesení č. 24/384/2017 
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského  
o závěrech z jednání dozorčí rady Správy města Soběslavi, s. r. o., která se uskutečnila  
7. 12. 2017.  
 


