USNESENÍ
z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI,
které se konalo 13. prosince 2011 od 18.00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

ZM 7/052/2011
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2011 – rozpočtové
opatření č. 4/2011 – v předloženém znění.

ZM 7/053/2011
Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke schválení rozpočtového opatření č. 5/2011,
kterým se upraví jednotlivé položky rozpočtu města Soběslavi za rok 2011 podle dosažené
skutečnosti.

ZM 7/054/2011
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Soběslavi na rok 2012 v předloženém znění.

ZM 7/055/2011
a) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení základního jmění Správy lesů města Soběslavi,
spol. s r. o., IČ 26081237, se sídlem U Jatek 850, 392 01 Soběslav III, o nepeněžitý vklad ve
výši 1.933.670,- Kč.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu, kterým bude
provedeno uvedené navýšení základního jmění Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., IČ
26081237, se sídlem v ulici U Jatek 850, 392 01 Soběslav III.

ZM 7/056/2011
a) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení základního jmění Správy města Soběslavi, s. r.
o., IČ 26029987, se sídlem Tyršova 482, 392 01 Soběslav III, o nepeněžitý vklad ve výši
11.137.115,-Kč.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu, kterým bude
provedeno uvedené navýšení základního jmění Správy města Soběslavi, s. r. o., IČ 26029987,
se sídlem Tyršova 482, 392 01 Soběslav III.

ZM 7/057/2011
Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebního pozemku KN parc. č. 2103/400 o výměře
809 m2 manželům Václavovi a Jitce Bučínským, Soběslav, za cenu 500,-Kč/m2, pozemku
KN parc. č. 2103/398 o výměře 805 m2 panu Zdeňku Svatoňovi, Dynín, a paní Kamile
Strakové, Soběslav, za cenu 500,-Kč/m2 a pozemku KN parc. č. 2103/413 o výměře 785 m2
panu Zdeňku Rohovi a paní Šárce Janouškové, Soběslav, za cenu 500,-Kč/m2, vše v k. ú.
Soběslav v lokalitě na sídlišti Svákov.

ZM 7/058/2011
Zastupitelstvo města schvaluje prodej 3 stavebních pozemků za účelem výstavby rodinných
domů v Bechyňské ulici v Soběslavi, oddělených geometrickým plánem - KN parc. č. 1348/1
o výměře 1.688 m2, KN parc. č. 1348/2 o výměře 1.568 m2 a KN parc. č. 1348/3 o výměře
1.447 m2, vše v k. ú. Soběslav.
Pozemky budou prodány ve výběrovém řízení formou licitace za následujících podmínek:
• zájemce musí být starší 18 let,
• občan nebo manželé mohou získat pouze 1 stavební pozemek,
• do doby zahájení stavby si strany sjednají předkupní právo pozemku pro město
Soběslav,
• zaplocení zádní části pozemku na úrovni stávajícího oplocení.

ZM 7/059/2011
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemků KN parc. č. 3167 a PK parc. č. 3167 o
celkové výměře cca 1.045 m2 v k. ú. Soběslav manželům Zdeňkovi a Martě Červenkovým,
Soběslav, za cenu 60,-Kč/m2.

ZM 7/060/2011
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků pod komunikacemi v k. ú. Vesce - KN parc.
č. 112/3 o výměře 536 m2, KN parc. č. 287 o výměře 337 m2, KN parc. č. 290/6 o výměře 80
m2 a KN parc. č. 290/7 o výměře 154 m2 Obci Vesce za cenu 1,- Kč/m2. Veškeré náklady
s prodejem pozemků spojené uhradí Obec Vesce.

ZM 7/061/2011

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků KN parc. č. 769/7 o výměře 56 m2 a KN
parc. č. 769/6 o výměře 356 m2, oddělených geometrickým plánem, vše v k. ú. Nedvědice,
paní Martině Cetlové, Tábor, za cenu 40,- Kč/m2.

ZM 7/062/2011

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku PK parc. č. 823 díl 2 o výměře 13 m2
v k. ú. Nedvědice panu Josefu Lenkerovi, Nedvědice, za cenu 40,-Kč/m2.

ZM 7/063/2011

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN parc. č. 1322/2 o výměře 1.066 m2
v k. ú. Soběslav od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu dle znaleckého
posudku.

ZM 7/064/2011

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN parc. č. 3818/2 o výměře 1.219 m2
v k. ú. Soběslav od České republiky – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, za cenu
dle znaleckého posudku.

ZM 7/065/2011
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku KN parc. č. 1840/38 o výměře cca 50
m2 v k. ú. Soběslav od manželů Michala a Jany Pánkových, České Budějovice, za cenu 500,Kč/m2.

ZM 7/066/2011
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku pod chodníkem KN parc. č.
3995/8 o výměře 122 m2 v k. ú. Soběslav od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR.

ZM 7/067/2011
1) Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM 6/050/2011 ze dne 21. 9. 2011.
2) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků s doplatkem mezi městem Soběslav a
manželi Jiřím a Marií Kovářovými, Soběslav, kterou se majetkoprávně vypořádá přístupová
cesta k rekreačním pozemkům a stavbám v „Mokerských strouhách“ v Soběslavi a u areálu
zahradnictví u hřbitova v Soběslavi, následovně: z vlastnictví manželů Kovářových na město
Soběslav budou převedeny pozemky KN parc. č. 2426/3 o výměře 64 m2, KN parc. č. 2427/7
o výměře 86 m2, KN parc. č. 2427/14 o výměře 241 m2, KN parc. č. 2427/15 o výměře 45 m2,
z vlastnictví města Soběslav na manžele Kovářovi budou převedeny pozemky KN parc. č.
2181/192 o výměře 24 m2, část pozemku KN parc. č. 2186/2 o výměře cca 94 m2, část
pozemku KN parc. č. 2205/3 o výměře cca 33 m2 a část pozemku KN parc. č. 2175/2 o
výměře cca 154 m2 s doplatkem rozdílu ve výměře ve prospěch manželů Kovářových za cenu
dle znaleckého posudku, která činí 56,-Kč/m2.

