
USNESENÍ  
2. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 19. ledna 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 2/007/2021 

Rada města souhlasí s realizací investic a oprav v Soběslavi a městských částech Chlebov a 

Nedvědice v roce 2021 dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 2/008/2021 

Rada města souhlasí s programem 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

uskuteční ve středu 3. 2. 2021 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu města 

Soběslavi:  

1. Majetkové převody 

2. Zřízení výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav  

3. Průmyslová zóna Soběslav 

4. Různé 
 

Usnesení č. 2/009/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytu o velikosti 2+1 o výměře 

55,54 m
2
 včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech  

v 1. nadzemním podlaží domu čp. 373 na pozemku p. č. 1010/2 v ulici Na Ohradě, Soběslav 

II, a bytu o velikosti 2+1 o výměře 61,33 m
2
 včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 

na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu čp. 374 na pozemku p. č. 1010/2 

v ulici Na Ohradě, Soběslav II, které jsou ve vlastnictví města, dle předložených podmínek. 
 

Usnesení č. 2/010/2021 

Rada města souhlasí s investičním záměrem a podáním žádosti o dotaci do dotačního 

programu Ministerstva obrany Zachování a obnova historických hodnot I na akci „Obnova 

válečného hrobu č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích“. 
 

Usnesení č. 2/011/2021 

Rada města v návaznosti na nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 

s účinností od 1. 1. 2021 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 předloženého návrhu. 
 

Usnesení č. 2/012/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a 

Společností Soběslav – Doubí, Ústí nad Labem, na pronájem pozemků p. č. 1027/3  

o výměře 4 m
2
, p. č. 1029/1 o výměře 59 m

2
, p. č. 3867/2 o výměře 49 m

2
 a p. č. 4022/5  

o výměře 106 m
2
, vše v k. ú. Soběslav, v souvislosti s realizací stavby „Modernizace trati 

Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – 

Doubí“, na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 1. 6. 2022. 
 

Usnesení č. 2/013/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 3768/67 o výměře 

811 m
2 

v k. ú. Soběslav od Miloslavy Zajícové, Sušice, Jindřicha Huberta, Pacov, a Karla 

Huberta, Pacov, a dále koupi pozemku p. č. 3768/66 o výměře 426 m
2 

v k. ú. Soběslav  
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od Hany Hruškové, Lázně Kynžvart, a Dagmar Rohonové, Říčany, z důvodu scelení pozemků 

ve vlastnictví města u nové komunikace z dálnice D3 do města. 
 

Usnesení č. 2/014/2021 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč o. p. s. Mezi 

proudy, České Budějovice, ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 na úhradu nákladů 

spojených s realizací projektu „Zabydlení bratrů Červenkových ve standardním bydlení ve 

městě Soběslav“. 
 

Usnesení č. 2/015/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Dukát 

stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, na opravu lávky přes Dírenský potok u letiště  

v Soběslavi za cenu 299.859 Kč + DPH.  
 

 

 


