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

která se konala dne 21. července 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Usnesen í  č. 18/188/2015 
a) Rada města si prohlédla historický model města zhotovený p. Petrem Brabcem, Hořice na 
Šumavě, který je umístěn v Rožmberském domě v Soběslavi v rámci expozice Soběslav – 
město pětilisté růže.  
b) Rada města souhlasí s  uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a Husitským 
muzeem v Táboře na výpůjčku modelu historického centra města Soběslavi, který je ve 
vlastnictví města. Model bude součástí expozice s názvem Soběslav – město pětilisté růže v 
domě čp. 152 (Rožmberský dům) v ulici Petra Voka v Soběslavi. Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do ukončení expozice. 
 
Usnesen í  č. 18/189/2015 
Rada města ukládá realizovat usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 
konalo dne 24. června 2015. 
 
Usnesen í  č. 18/190/2015 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených 
věcí, který se uskutečnil dne 10. 6. 2015.  
Rada města souhlasí s vyřazením prodaných a neprodejných nálezů z majetku města 
Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav 
sl. Šárkou Kroupovou, DiS.  
 
Usnesen í  č. 18/191/2015 
a) Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského o 
průběhu rekonstrukce sportovní haly „za gymnáziem“ ve sportovním areálu města.  
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou 
XERXES, spol. s r. o., Praha, na dodávku včetně instalace světelného ukazatele do sportovní 
haly za cenu 85.650 Kč + DPH.  
 
Usnesen í  č. 18/192/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM 2/011/2014 z  
17. 12. 2014 týkající se směny pozemků mezi městem Soběslav, Římskokatolickou farností a 
manželi Pokornými z důvodu zhotovení nového geometrického plánu pro budoucí výstavbu 
rodinných domů a ZTV na sídlišti Svákov v Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 18/193/2015 
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 3922 v k. ú Soběslav o výměře 80 
m2 paní Věře Živnůstkové, Tábor, na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 30. 10. 2015 za účelem 
umístění mobilní předzahrádky a letního posezení u restaurace „Kajuta“ v Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 18/194/2015 
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu ZŠ E. Beneše dle návrhu předloženého Mgr. 
Vlastimilem Říhou, ředitelem školy, v souvislosti s pořízením majetku – souboru pomůcek 
pořízených v rámci realizace projektu ROP Jihozápad. 
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Usnesen í  č. 18/195/2015 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu 
velikosti 1 + KK v  čp. 321/1 v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Renatě Kroupové. 
 
 
 
 
 
 


