
U S N E S E N Í  
z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, 

 které se konalo 18. března 2015 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 3/013/2015 
a) Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru člena zastupitelstva města  
p. Jaroslava Himpana.  
b) Zastupitelstvo města zvolilo členem kontrolního výboru Mgr. Radka Fialu, Soběslav.  
c) Zastupitelstvo města podle § 84 bod u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje Mgr. Radku Fialovi odměnu za výkon funkce člena 
kontrolního výboru ve výši 300 Kč za každé jednání výboru.  
 
ZM 3/014/2015 
a) Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za 
rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez 
výhrad. 
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2014. 
 
ZM 3/015/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 1/2015 – v předloženém znění. 
 
ZM 3/016/2015 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smluv o půjčce s občany vlastnícími nemovitosti 
ve městě, které doporučila komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Soběslavi, takto: 

 
Žadatel 

 

Adresa objektu, na který 
se půjčka vztahuje 

Částka Účel 

Josef Peterka 
Vrchlického 184/10 
Soběslav 

30.000 Kč Výměna oken 

Michal Petrů 
Na Svépomoci 437/3 
Soběslav 

60.000 Kč Výměna oken 

Patrik Hanzal 
Lustigova 133 
Soběslav 

80.000 Kč Výměna oken 

 
ZM 3/017/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Soběslav v předloženém znění. 
 
ZM 3/018/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 22. 6. 2011 o místních poplatcích, v předloženém znění.  
 



ZM 3/019/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 166/22 o výměře 7.454 m2 v k. ú. 
Vesce obci Vesce, se sídlem Vesce 33, 392 01 Soběslav, za účelem vybudování a rozšíření 
komunikace v obci Vesce za cenu dle znaleckého posudku, tj. 23.710 Kč.  
 
ZM 3/020/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 325/21 o výměře 7 m2 a parc. č. 
325/23 o výměře 15 m2 v k. ú. Soběslav manželům Romanu Bernatovi, Český Brod, a Ivaně 
Bernatové, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku, která činí 150 Kč/m2. 
 
ZM 3/021/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2513/8 o výměře 31 m2 v k. ú. 
Soběslav, odděleného geometrickým plánem z pozemku parc. č. 2513/2, od manželů Aleny a 
Františka Kovářových, České Budějovice, za cenu dle znaleckého posudku, která činí 100 
Kč/m2.  
 
ZM 3/022/2015 
1) Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM/10/094/2012 ze dne 20. června 2012 v celém 
rozsahu. 
2) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – komunikace v ulici Komenského včetně 
pozemků parc. č. 3984/1 o výměře 926 m2 a zároveň parc. č. 3984/3 díl „d“ o výměře 42 m2 a 
parc. č. 3913/3 díl „e“ o výměře 5 m2 a parc. č. 3905/9 díl „f“ o výměře 0,23 m2, které byly 
následně sloučeny do pozemku parc. č. 3984/3 o celkové výměře 47 m2, a část komunikace 
Bechyňské, a to od Školního náměstí k I/3 (E55) včetně pozemku parc. č. 3985/7 o výměře 
944 m2, vše v k. ú. Soběslav, od Jihočeského kraje, České Budějovice. Podmínkou převzetí 
uvedených komunikací a pozemků je jejich uvedení do řádného stavebnětechnického stavu. 

 
ZM 3/023/2015 
Zastupitelstvo města nerozhodlo o zavedení řízeného parkování v centru města. Do studie 
„Analýza dopravy v klidu ve městě Soběslav“ budou zapracovány připomínky členů 
zastupitelstva města a občanů a studie bude předložena na příští jednání zastupitelstva města.   

 
 


