
U S N E S E N Í  
z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, 

 které se konalo 23. září 2015 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 
 
ZM 5/033/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2015 – v předloženém 
znění. 
 
ZM 5/034/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 3064/3 o výměře 96 m2 a parc. č. 3064/4 
o výměře 28 m2 v k. ú. Soběslav ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, za cenu dle znaleckého 
posudku. 
 
ZM 5/035/2015 
1) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků bez doplatku mezi městem Soběslav a Správou 
lesů města Soběslavi, spol. s r. o., tak, že město Soběslav se stane výlučným vlastníkem 
části pozemku parc. č. 1506/9 o výměře cca 52 m2 a Správa lesů města Soběslavi, spol. s r. o., se 
stane výlučným vlastníkem části pozemku parc. č. 1506/1 o výměře cca 74 m2. 
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemků oddělených z pozemků parc. č. 1506/1  
o výměře cca 308 m2, parc. č. 1506/32 o výměře cca 26 m2 a parc. č. 1506/9 o výměře cca 52 m2  
v k. ú. Soběslav panu Liboru Nejedlému, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku.  
 
ZM 5/036/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 263/1 a parc. 
č. 263/2 o celkové výměře 8.759 m2 v k. ú. Vesce u Soběslavi od paní Libuše Krlínové, Soběslav, 
za cenu dle znaleckého posudku, tj. 50.000 Kč.  
 
ZM 5/037/2015 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – pozemků parc. č. 3979/2 o výměře 474 m2, parc. č. 
3979/3 o výměře 348 m2, parc. č. 3979/4 o výměře 16 m2, dílu „c“ o výměře 1 m2, odděleného 
geometrickým plánem z pozemkové parcely č. 3991, dílu „r“ o výměře 0,12 m2, dílu „o“ o výměře 
58 m2 a dílu „j“ o výměře 112 m2, oddělených geometrickým plánem z pozemkové parcely  
č. 3904/4, dílu „g“ o výměře 78 m2 a dílu „d“ o výměře 30 m2, oddělených geometrickým plánem 
z pozemkové parcely č. 3990/2, vše v k. ú. Soběslav, od Jihočeského kraje, České Budějovice, do 
majetku města Soběslavi.  
 
ZM 5/038/2015 
1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení ZM 2/011/2014 z 17. 12. 2014  v celém rozsahu. 
2) Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání pozemků pro výstavbu II. etapy rodinných domů na 
sídlišti Svákov v Soběslavi formou směny bez doplatku mezi městem Soběslav, Římskokatolickou 
farností Soběslav a manželi Romanem Pokorným, Chabrovice, a Lucií Pokornou, Soběslav, tak, aby 
se: 
a) manželé Pokorných stali výlučnými vlastníky pozemků parc. č. 2101/5 o výměře 629 m2, parc. č. 
2103/542 o výměře 124 m2, parc. č. 2103/565 o výměře 177 m2, vše v k. ú. Soběslav, 



b) Římskokatolická farnost Soběslav stala výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2103/466  
o výměře 420 m2, parc. č. 2101/12 o výměře 262 m2, parc. č. 2103/559 o výměře  265 m2, vše  
v k. ú. Soběslav, 
c) město Soběslav stalo výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2101/11 o výměře 99 m2, parc. č. 
2101/6 o výměře  77 m2, parc. č. 2103/564 o výměře 27 m2, parc. č. 2101/7 o výměře 126 m2, parc. 
č. 2103/563 o výměře 114 m2, parc. č. 2103/562 o výměře 29 m2, parc. č. 2101/8 o výměře 24 m2, 
parc. č. 2101/9 o výměře 16 m2, parc. č. 2101/10 o výměře 17 m2, parc. č. 2103/560 o výměře  
317 m2, parc. č. 2103/561 o výměře 311 m2, vše v k. ú. Soběslav. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


