
USNESENÍ 
z 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 29. června 2016 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 9/061/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Soběslavi dle návrhu 
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s doplněním čl. 4, bod 4.4 o text: „ … a 
dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města.“  
 
ZM 9/062/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 2/2016 – v předloženém znění včetně prodloužení termínovaného vkladu ve výši 25 mil. Kč 
u Oberbank AG  o dalších 12 měsíců.  
 
ZM 9/063/2016 
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 Částka Účel 

Zdeňka Maxerová 
Soběslav 

  60.000 Kč 
Rekonstrukce stávajícího otopného systému, přechod 
z vytápění tuhými palivy na eko topení 

Marie K řenová 
Soběslav 

100.000 Kč 
  80.000 Kč 

Půdní vestavba při vzniku 1 bytu 
Oprava střechy domu nejméně v rozsahu výměny 
střešní krytiny 

Jiří Kraus 
Soběslav 

  60.000 Kč Výměna oken 

 
ZM 9/064/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 
2017 až 2026“ pro město Soběslav v předloženém znění.  
 
ZM 9/065/2016 
a) Zastupitelstvo města schvaluje doplnění předložených podmínek prodeje pozemků za 
účelem výstavby rodinných domů v lokalitě u sídliště Svákov v k. ú. Soběslav, odstavec – 
Obecné podmínky, o třetí bod: Stavba bude zahájena do dvou let a dokončena do sedmi let  
od zakoupení pozemku.  
b) Zastupitelstvo města schvaluje podmínky prodeje pozemků za účelem výstavby 
rodinných domů v lokalitě u sídliště Svákov v k. ú. Soběslav v předloženém znění s přijatým 
doplněním obecných podmínek.             
 
ZM 9/066/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků oddělených geometrickými plány  
p. č. 3701/2, p. č. 3710/3, p. č. 3714/3, p. č. 3721/4, p. č. 3744/1, p. č. 3769/55, p. č. 4022/80, 
p. č. 4068/46, p. č. 4068/58, p. č. 4068/59, p. č. 4068/63, p. č. 4068/70, p. č. 4068/71,  
p. č. 4068/84, p. č. 4069/4, p. č. 4069/5, p. č. 4069/11, p. č. 4069/21, p. č. 4069/25, p. č. 
4069/30, p. č. 4069/32, p. č. 4069/34, p. č. 4069/39, p. č. 4069/41, p. č. 4069/42, p. č. 



4069/43, vše v k. ú. Soběslav, o celkové výměře 5 975 m2 Správě železniční dopravní cesty, 
státní organizaci, Praha, za cenu 1.130.334 Kč. 
 
ZM 9/067/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 3806, p. č. 3809, p. č. 3810/1,  
p. č. 3810/2, p. č. 3812/1, p. č. 3818/1, p. č. 3825 a p. č. 3865/1 o celkové výměře 24 953 m2 
v k. ú. Soběslav od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, za cenu dle 
znaleckého posudku, tj. 30 Kč/m2. 
 
ZM 9/068/2016 
Zastupitelstvo města:  
I.  Bere na vědomí občanský návrh týkající se optimalizace a rozšíření odděleného sběru 
využitelných složek odpadu v Soběslavi a ukládá radě města zajistit přípravu projektu 
zahuštění sítě kontejnerů (sběrových míst) na tříděný odpad včetně optimalizace 
harmonogramu svozu a přípravu žádosti o dotaci na realizaci zahuštění sítě. 
II. Doporu čuje radě města ustanovit komisi odpadového hospodářství za účelem 
rozpracování a řešení: 
1) strategie odděleného sběru využitelných složek odpadu odpovídající požadavkům 
legislativy a potřebám občanů, 
2) strategie propagace odděleného sběru využitelných složek odpadu včetně zapojení 
občanů, 
3) problematiky odpadového hospodářství na území města Soběslavi, obcí Chlebov a 
Nedvědice v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


