
USNESENÍ  
1. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 5. ledna 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 1/001/2021 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 16. 12. 2020.  
 

Usnesení č. 1/002/2021 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 5/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí 

finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 1/003/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzájemné darování částí pozemků  

p. č. 3904/4, p. č. 3905/9, p. č. 3913/2, p. č. 3983/2, p. č. 3982/1, p. č. 3990/3 a p. č. 3984/3  

o celkové výměře 231,18 m
2
 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za části pozemků  

p. č. 3905/8 a p. č. 3905/11 o celkové výměře 57,19 m
2
 v dosavadním vlastnictví města 

Soběslavi, vše v k. ú. Soběslav. Vzájemným darováním se vypořádává V. etapa rekonstrukce 

náměstí Republiky v Soběslavi.   
 

Usnesení č. 1/004/2021 

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na propachtování rybníků Návesník, 

Prostřední a Velký Radimovský o celkové výměře 35 783 m
2
, které se uskutečnilo  

18. 12. 2020 na MěÚ Soběslav. 

Vítězem výběrového řízení se stali Josef Fišpera, Roman Pauš a Miroslav Bárta, všichni 

Soběslav, s ročním pachtovným ve výši 35.783 Kč. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. 
 

Usnesení č. 1/005/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne  

13. 1. 2015 mezi městem Soběslav a společností EUROFARMS, s. r. o., Jihlava, na 

propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Nedvědice u Soběslavi, 

Vesce u Soběslavi, Čeraz a Dráchov, který řeší upřesnění výměry pozemků na 31,2052 ha za 

roční pachtovné 4.000 Kč/ha, změnu v označení pachtýře na nástupnickou společnost 

EUROFARMS AGRO-B, s. r. o., Kardašova Řečice. Dodatek bude uzavřen na dobu určitou 

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029.  
 

Usnesení č. 1/006/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby pro stavební 

objekt „SO 52-70-01 Soběslav – Doubí, dešťová kanalizace pro přeložku kom. II/135 v km 

63.590“ v délce 397 m mezi městem Soběslav jako budoucím přebírajícím a Jihočeským 

krajem, České Budějovice, jako budoucím předávajícím dešťové kanalizace v souvislosti 

s modernizací trati – 2. etapa Soběslav – Doubí u Tábora. 
 


