
USNESENÍ 
z 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 21. března 2018 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 17/137/2018 
a) Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města Soběslavi za rok 
2017 a schvaluje závěrečný účet města Soběslavi za rok 2017 včetně zprávy nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2017, a to bez výhrad. 
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2017.  
 
ZM 17/138/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 1/2018 – v předloženém znění. 
 
ZM 17/139/2018 
1. Zastupitelstvo města stanovuje radě města rozsah kompetencí k provádění rozpočtových 
opatření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. a), v platném 
znění, a to s účinností od 1. 4. 2018 v nezbytně nutných případech takto: 

1. přijetí, čerpání a úpravy účelově určených transferů z jiných rozpočtů (včetně 
průtokových) a zapojení vlastních zdrojů v souladu s platným rozhodnutím – bez 
omezení, 

2. přijetí a čerpání finančních darů v souladu s věcným usnesením kompetentního orgánu 
města – bez omezení, 

3. při vzniku havárie, živelní události a nutnosti zajistit odstraňování škod a také 
k odvrácení možných škod – bez omezení, 

4. technických  úprav rozpočtu vlivem změny předpisů, které mají vliv na rozpočet – bez 
omezení, 

5. zaúčtování daně z příjmů právnických osob, jejíž je obec příjemcem – bez omezení, 
6. úhrady pokut, odvodů a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších 

nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být realizován – bez omezení, 

7. přesunu rozpočtových prostředků mezi oddíly a paragrafy rozpočtové skladby, které 
nemají dopad do salda rozpočtu do výše 1.000.000 Kč u jedné změny rozpočtu 
s ohledem na zachování věcného  účelu akce, 

8. čerpání rezerv (včetně zapojení položky 8115) do výše 50 % rozpočtu akce, 
maximálně však do 1.000.000 Kč v jednotlivém případě na úhradu nutného výdaje 
souvisejícího s realizovaným plánovaným projektem, a to za předpokladu, že 
uskutečnění výdaje nesnese odkladu, 

9.  přesunu finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 – běžné výdaje a 
třídy 6 – kapitálové výdaje – bez omezení, 

10.  zvýšení příjmové části města do výše 500.000 Kč v jednotlivém případě včetně 
použití ve výdajové části.  

2. O všech radou města provedených rozpočtových opatřeních bude zastupitelstvo města 
informováno na nejbližším zasedání. 
 
ZM 17/140/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2018  
o nočním klidu v předloženém znění.  
 



ZM 17/141/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov 
takto: 
 
poz. č. 

parc. č.  
v k. ú. 

Soběslav 

 
m2 

 
Nabyvatel 

Vylicitovaná 
cena v Kč 

včetně DPH 
1. 2103/548 744 Kristýna Hačecká, Soběslav 960.000 
2. 2103/549 743 Vladimír a Věra Mattaneliovi, Praha 1.000.000 
3. 2103/556 924 František Klípa, Soběslav, a Alena Klípová, Tábor 1.200.000 
4. 2103/555 906 Věra Krlínová, Strančice 1.050.000 
5. 2103/554 889 Daniel Vilím a Zdeňka Drsová, Soběslav 1.150.000 

6. 2103/552 872 
Michal Vaněk, Soběslav, a Michaela Maxová,  
Č. Budějovice 

1.000.000 

7. 2103/551 854 Leoš Pěknic, Soběslav 970.000 
8. 2103/351 854 Pavel a Jana Dvořákovi, Soběslav 1.010.000 

 

 

 

 

 


