
USNESENÍ 
z 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 19. dubna 2017 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 13/090/2017 
Zastupitelstvo města:  
1) Uděluje souhlas s celoročním hospodařením města Soběslavi za rok 2016 a schvaluje 
závěrečný účet města Soběslavi za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2016, a to bez výhrad. 
2) Schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2016.  
 
ZM 13/091/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 1/2017 – v předloženém znění. 
 
ZM 13/092/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje 1. aktualizaci Programu regenerace Městské památkové 
zóny Soběslav, V. etapa pro roky 2017 – 2026, v předloženém znění. 
 
ZM 13/093/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2017  
o nočním klidu v předloženém znění.  
 
ZM 13/094/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1462/6 díl a) o výměře 58 m2 v k. ú. 
Soběslav panu Miroslavu Kleinovi, Veselí nad Lužnicí, za cenu dle znaleckého posudku.  
 
ZM 13/095/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1506/32 o výměře 71 m2 v k. ú. 
Soběslav do podílového spoluvlastnictví manželům Věře a Františku Kopencovým, Veselí 
nad Lužnicí, Blance a Václavu Šťastným, Soběslav, Jaroslavu Flíčkovi, Soběslav, a Josefu 
Tesařovi, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku. 
 
ZM 13/096/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3664/107 o výměře 4 122 m2, p. č. 
3664/119 o výměře 869 m2, p. č. 3664/80 o výměře 2 400 m2, p. č. 3768/57 o výměře  
3 915 m2 a část pozemku p. č. 3805/8 o výměře cca 3 400 m2, vše o celkové přibližné 
výměře 14 708 m2, vše v k. ú. Soběslav, společnosti Dividend plus, spol. s r. o., Tábor, za 
cenu dle znaleckého posudku.  
 
ZM 13/097/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 1985/13 o výměře 1 845 m2 a p. č. 
2061/14 o výměře 3 403 m2

 v k. ú. Soběslav od paní Heleny Fischbachové, Praha, za cenu 
40 Kč/m2. 



ZM 13/098/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 633 o výměře 319 m2, p. č. 634  
o výměře 90 m2 a p. č. 635 o výměře 4 860 m2

, vše v k. ú. Nedvědice, od paní Marie 
Podlahové, Nedvědice, za cenu 10.000 Kč. 

ZM 13/099/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 2641/4 o výměře 217 m2, p. č. 
2641/5 o výměře 46 m2, p. č. 2641/28 o výměře 3 230 m2, vše v k. ú. Soběslav, od paní 
Marty Šenové, Soběslav, a paní Marie Nollové, Brno, za cenu dle znaleckého posudku. 

ZM 13/100/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje vzájemné darování pozemků v k. ú. Soběslav mezi 
Jihočeským krajem, České Budějovice, a městem Soběslav takto: Jihočeský kraj, České 
Budějovice, daruje městu Soběslav pozemky díl k) o výměře 2 m2 oddělený z p. č. 3905/9, díl 
e) o výměře 229 m2 oddělený z p. č. 3907/2, díl b) o výměře 115 m2 oddělený z p. č. 3982/1, 
díl f) o výměře 15 m2 oddělený z p. č. 3990/3, díl a) o výměře 11 m2 oddělený z p. č. 3981, díl 
g) o výměře 17 m2 oddělený z p. č. 3989, o celkové výměře 389 m2, město Soběslav daruje 
Jihočeskému kraji, České Budějovice, pozemky díl r) o výměře 0,36 m2 oddělený z p. č. 
3905/10, díl o) o výměře 14 m2 oddělený z p. č. 3990/1, díl m) o výměře 4 m2 oddělený z p. č. 
3905/10, díly t+s) o výměře 21 m2 oddělené z p. č. 3899, o celkové výměře 39,36 m2. 
 
ZM 13/101/2017 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p. č. 3929/6 o výměře 41 m2, p. č. 2759/3  
o výměře 120 m2, část p. č. 2756/40 o výměře cca 813 m2, část p. č. 2756/13 o výměře cca 
325 m2 a část p. č. 2756/39 o výměře cca 242 m2 ve vlastnictví města Soběslavi za pozemek 
p. č. 2772/2 o výměře 1 719 m2 ve vlastnictví Aeroklubu Soběslav, vše v k. ú. Soběslav. 

 


