
U S N E S E N Í  
z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, 

 které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 4/024/2015 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru ZM p. Jaroslava 
Himpana.  
 
ZM 4/025/2015 
Zastupitelstvo města zvolilo Mgr. Petra Valeše členem Rady města Soběslavi.  
 
ZM 4/026/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 2/2015 včetně zřízení termínovaného vkladu ve výši 35 mil. Kč u Oberbank AG 
v předloženém znění. 
 
ZM 4/027/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům 
zastupitelstva města dle NV č. 52/2015 Sb., kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, v následující výši:  
člen RM – 1.977 Kč, člen ZM – 683 Kč, předseda výboru/komise – 1.615 Kč, člen 
výboru/komise – 1.428 Kč s platností od 1. 7. 2015. Tyto odměny se nesčítají. 
 
ZM 4/028/2015 
Zastupitelstvo města souhlasí s použitím finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
města Soběslavi ve výši 370.002 Kč. Částku ve výši 220.002 Kč použije město na 
rekonstrukci bytu v domě čp. 245/II ve Wilsonově ulici v Soběslavi. Na zbývající částku ve 
výši 150.000 Kč budou uzavřeny smlouvy 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 

Jan Buzek Bezděkova 108, Soběslav 50.000 Kč 
Rekonstrukce WC  
a koupelny 

Drahomíra Přibylová Na Ohradě 388, Soběslav 50.000 Kč Výměna oken 
 

Vlasta Cibulková U Jatek 794, Soběslav 50.000 Kč 
Rekonstrukce WC  
a koupelny 

 
ZM 4/029/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 194/2 o výměře 432 m2, p. č. 1045 o výměře 
1.495 m2, p. č. 1046/3 o výměře 961 m2, p. č. 1046/7 o výměře 67 m2, p. č. 1049/1 o výměře 676 
m2, p. č. 974/6 o výměře 361 m2, p. č. 974/7 o výměře 29 m2 a p. č. 1005/7 o výměře 409 m2 v k. ú. 
Chlebov od České republiky – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, za cenu dle znaleckého 
posudku. 



 
ZM 4/030/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p. č. 1787 o výměře cca 27 m2 v k. ú. 
Soběslav od Ing. Ireny Červenkové, Praha, Ing. Evy Výborné, Soběslav, a Ing. arch. Pavla 
Výborného, České Budějovice, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
ZM 4/031/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p. č. 3814/6 o výměře 445 m2 ve vlastnictví 
města Soběslavi za pozemek p. č. 3452/2  o výměře 46 m2 ve vlastnictví společnosti Viasfalt, 
spol. s r. o., Soběslav, vše v k. ú. Soběslav. Rozdíl ve výměře doplatí Viasfalt, spol. s r. o., 
městu Soběslav za cenu dle znaleckého posudku.  
 
ZM 4/032/2015 
Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM 15/130/2013 ze dne 25. září 2013. 
 
 
 


