
USNESENÍ 
z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 19. června 2018 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 18/142/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v předloženém znění.  
 
ZM 18/143/2018 
Zastupitelstvo města v návaznosti na své usnesení č. 15/120/2017 ze dne 20. 9. 2017 
souhlasí s realizací akce „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“, reg. č. 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006434, podpořené z Operačního programu Životní prostředí – 
specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie, s celkovými výdaji akce 22.945.211 Kč včetně DPH. Podíl 
města v předpokládané výši 17.962.322,60 Kč včetně DPH bude hrazen z rozpočtu města 
Soběslavi. 
 
ZM 18/144/2018 
Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, pro další volební období 2018–2022 dvacet jedna členů zastupitelstva 
města (sedm členů rady města).  
 
ZM 18/145/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 2/2018  
o nočním klidu v předloženém znění. 
 
ZM 18/146/2018 
Zastupitelstvo města souhlasí s pojmenováním ulic v městské části Soběslav III 
v souvislosti se vznikem nové zástavby rodinných domů v lokalitě za sídlištěm Svákov. 
Nové ulice ponesou název Slunečná a V Paloucích. 
 
ZM 18/147/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 3850/2 o výměře 324 m2 v  k. ú. 
Soběslav Ing. Františku Hanzalovi, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku,  
tj. 250 Kč/m2. 
 
ZM 18/148/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 901/3 o výměře 226 m2 a p. č. 
901/16 o výměře 20 m2, oba v k. ú. Nedvědice, manželům Blaženě a Františku Fraitovým, 
Nedvědice, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 150 Kč/m2. 
 
ZM 18/149/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1464/1 – dílů a+b o celkové 
výměře 177 m2 v  k. ú. Soběslav manželům Jaroslavě a Milanovi Drdovým, Soběslav, za 
cenu dle znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m2. 
 
ZM 18/150/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej jednotek (bytů se všemi jejich součástmi a 
příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a spolu se 



spoluvlastnickým podílem na pozemcích) ve vlastnictví města Soběslavi – dům č. p. 373 
nacházející se na pozemku p. č. 1010/2 a dům č. p. 374 nacházející se na pozemku  
p. č. 1010/7 v k. ú. Soběslav v ulici Na Ohradě v Soběslavi takto: byt č. 373/3 paní Kláře 
Trešlové Káškové za cenu 347.003 Kč, byt č. 373/5 panu Jaroslavu Černému za cenu. 
265.576 Kč, byt č. 373/6 panu Martinu Kalinovi za cenu 306.229 Kč, byt č. 374/4 paní 
Romaně Dvořákové za cenu 367.751 Kč, byt č. 374/5 paní Mileně Linerové za cenu  
426.005 Kč, byt č. 374/6 paní Ivaně Novotné za cenu 427.440 Kč. 
 
ZM 18/151/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 2734/25 o výměře 198 m2, p. č. 
2744/2 o výměře 3 290 m2, p. č. 2751/10 o výměře 39 m2, p. č. 2754/21 o výměře 1 875 
m2, p. č. 2756/148 o výměře 150 m2 a p. č. 3931/6 o výměře 809 m2,vše v k. ú. Soběslav, 
od společnosti České Farmy, s. r. o., České Budějovice, za cenu dle znaleckého posudku, 
 tj. 35 Kč/m2. 
 
ZM 18/152/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 2/3 spoluvlastnického podílu na pozemcích 
p. č. 2103/467 o výměře 2 953 m2, p. č. 2103/493 o výměře 4 941 m2 a p. č. 2103/495 o 
výměře 346 m2, vše v k. ú. Soběslav, od pana Jana Mrázka, Milín, za cenu dle znaleckého 
posudku, tj. 250 Kč/m2. 
 
ZM 18/153/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 435 o výměře 15 769 m2 ve vlastnictví 
města Soběslavi za pozemky p. č. 2/1 o výměře 2 062 m2 a p. č. 2/2 o výměře 187 m2 ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Nedvědice, vše v k. ú. Nedvědice. 

 

 

 

 

 

 


