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

která se konala dne 1. září 2015 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
 
Usnesen í  č. 20/207/2015 
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření  
č. 3/2015 – zpracovaný vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a 
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesen í  č. 20/208/2015 
Rada města se seznámila se studií úpravy křižovatek ulic Bechyňská a Obchodní s E55 
zpracovanou firmou AKIPROJEKT, s. r. o., České Budějovice.  
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského v této věci dále 
jednat s Jihočeským krajem, České Budějovice, který je objednatelem studie.   
 
Usnesen í  č. 20/209/2015 
Rada města se seznámila s programem Soběslavských slavností 2015 předloženým ředitelem 
KDMS Mgr. Petrem Valešem, které se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015.  
 
Usnesen í  č. 20/210/2015 
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o aktuálním stavu 
projektu meziobecní spolupráce na území ORP Soběslav, který realizuje Svaz měst a obcí ČR 
prostřednictvím města Soběslavi.  
 
Usnesen í  č. 20/211/2015 
Rada města stanovuje program 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 
ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, 
následujícím způsobem: 

1. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2015 
2. Majetkové převody 
3. Různé 

 
Usnesen í  č. 20/212/2015 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků včetně lesních porostů 
parc. č. 263/1 a parc. č. 263/2  o celkové výměře 8 759 m2 v k. ú. Vesce od paní Libuše 
Krlínové, Soběslav, z důvodu scelení lesních pozemků, které jsou ve vlastnictví města.   
 
Usnesen í  č. 20/213/2015 
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5.000 Kč ze schváleného rozpočtu 
města na rok 2015 TJ Sokol Soběslav na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním 
výstavy o historii Sokola v Soběslavi, která se uskuteční ve dnech 12. – 23. 10. 2015 
v Rožmberském domě v Soběslavi. 
 
Usnesen í  č. 20/214/2015 
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu 
velikosti 1+1 v  čp. 103 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Miroslavu Pexovi, 
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v  čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi do 
nájmu Zdeňku Šťastnému, s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v  čp. 7/18 v ulici Na 
Pršíně v Soběslavi do nájmu Mileně Kumštové a s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 
v čp. 306 v ulici Kadlecova v Soběslavi do nájmu Petru Mikulovi. 


