
USNESENÍ  
16. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 7. září 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 16/183/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 3/2021 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 16/184/2021 

Rada města souhlasí s budoucím vybudováním odstavného parkoviště a komunikace na 

pozemcích města v souvislosti s revitalizací bývalého areálu Otavanu v Soběslavi dle 

předložené studie zpracované ateliérem KZK Group, s. r. o., Praha, s přijatými připomínkami. 
 

Usnesení č. 16/185/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 373/1 včetně 

příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v přízemí domu čp. 373 

v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní Anně Novákové, Nová Včelnice, za cenu 1.721.373 Kč, 

která se stala vítězkou výběrového řízení. 
 

Usnesení č. 16/186/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1926 o výměře  

5 831 m
2 

v k. ú. Zvěrotice, který je ve vlastnictví města Soběslav, panu Pavlu Koblasovi, 

Sedlečko u Soběslavě, za cenu 95.000 Kč, který se stal vítězem výběrového řízení. 
 

Usnesení č. 16/187/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 

městem Soběslav a CETIN, a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce „FTTH Soběslav Na 

Ohradě SOTAB2“ na pozemcích p. č. 3861, 1001/9, 1010/10, 1010/11, 1010/9, 1011/5, 

1011/6 a 1014/5, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města Soběslav. 
 

Usnesení č. 16/188/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav 

a EG.D, a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL Soběslav, Lužnická 82“ na 

pozemcích p. č. 1423 a 3891 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 16/189/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2103/331 o výměře 

76 m
2
 a p. č. 2103/486 o výměře 142 m

2
, p. č. 2103/332 o výměře 53 m

2 
a 2103/485 o výměře 

82 m
2
, vše v k. ú. Soběslav, od Hany Hanzalové, Chýnov, Petra Hanzala, Svitavy, a Michala 

Hanzala, Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací a scelení 

pozemků ve vlastnictví města u víceúčelového hřiště. 
 

Usnesení č. 16/190/2021 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a RTi 

Czech, s. r. o., Soběslav, kterým se mění účel, rozsah, termín a cena sanace kanalizace DN400 

v Okružní ulici v Soběslavi. Termín dokončení je 30. 11. 2021 a výsledná cena činí  

865.150 Kč + DPH.  
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Usnesení č. 16/191/2021 

a) Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20,  

Mgr. Jana Holase schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu školy na 

pořízení kopírovacího multifunkčního přístroje CANON iRC Advance 3720i formátu A3 za 

cenu 90.399 Kč vč. DPH.  

b) Rada města souhlasí s vyřazením nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku – 

kopírovacího přístroje CANON C 2020i z roku 2011, inv. č. 5585/11, pořizovací cena  

81.936 Kč vč. DPH, z majetku ZŠ Komenského.  
 

Usnesení č. 16/192/2021 

Rada města projednala informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla k záležitosti konání 

místního referenda dle Návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda.  

Program jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 22. 9. 2021, bude rozšířen o bod: 

 Místní referendum 

 

Usnesení č. 16/193/2021 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou v ulici 

Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  
 

 

 

 


