USNESENÍ
z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI,
které se konalo 17. prosince 2014 od 18:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

ZM 2/005/2014
Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Soběslavi v předloženém
znění s doplněním čl. 4. o odst. 6: Materiály jsou členům ZM na vyžádání zasílány zároveň
elektronickou poštou.

ZM 2/006/2014
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 4/2014 v předloženém znění.

ZM 2/007/2014
a) Zastupitelstvo města pověřuje Radu města Soběslavi ke schválení rozpočtového opatření
č. 5/2014, kterým se upravují jednotlivé položky rozpočtu města Soběslavi za rok 2014 podle
dosažené skutečnosti.
b) Schválené rozpočtové opatření č. 5/2014 bude předloženo na nejbližším jednání
zastupitelstva města v roce 2015.

ZM 2/008/2014
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Soběslavi na rok 2015 v předloženém znění.

ZM 2/009/2014
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva města ve stávající výši (dle usnesení ZM č. 3/015/2011 ze dne 22. 2. 2011), tj.:
člen RM – 1.815 Kč, člen ZM – 627 Kč, předseda výboru/komise – 1.482 Kč, člen
výboru/komise – 1.311 Kč s platností od 1. 1. 2015. Odměny se nesčítají.

ZM 2/010/2014
Zastupitelstvo města svěřuje místostarostovi města v souladu s § 104 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující úkoly:
Místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský zodpovídá za plnění úkolů v oblasti
sociálních věcí, zdravotnictví, mládeže, sportu a tělovýchovy, dopravy a dopravní obslužnosti,
bytové problematiky, městských částí Chlebov a Nedvědice, oprav, údržby a správy
infrastruktury a majetku města a dále za koordinaci činností organizací – SMS, s. r. o.,
Polikliniky Soběslav a Senior-domu Soběslav.

ZM 2/011/2014
Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání pozemků pro výstavbu II. etapy rodinných domů
na sídlišti Svákov v Soběslavi formou směny bez doplatku mezi městem Soběslav,
Římskokatolickou farností Soběslav a manželi Romanem Pokorným, Chabrovice, a Lucií
Pokornou, Soběslav tak, aby se:
1) manželé Pokorných stali výlučnými vlastníky pozemků parc. č. 2101/5 o výměře 645 m2,
parc. č. 2103/542 o výměře 108 m2, parc. č. 2103/565 o výměře 177 m2, vše v k. ú. Soběslav,

2) Římskokatolická farnost Soběslav stala výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2103/466 o
výměře 420 m2, parc. č. 2101/12 o výměře 262 m2, parc. č. 2103/559 o výměře 265 m2, vše
v k. ú. Soběslav,
3) město Soběslav stalo výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2101/11 o výměře 108 m2,
parc. č. 2101/6 o výměře 78 m2, parc. č. 2103/564 o výměře 27 m2, parc. č. 2101/7 o výměře
99 m2, parc. č. 2103/563 o výměře 114 m2, parc. č. 2103/562 o výměře 29 m2, parc. č. 2101/8
o výměře 24 m2, parc. č. 2101/9 o výměře 16 m2, parc. č. 2101/10 o výměře 17 m2, parc. č.
2103/560 o výměře 317 m2, parc. č. 2103/561 o výměře 311 m2, vše v k. ú. Soběslav.

ZM 2/012/2014
Zastupitelstvo města revokuje z důvodu novely občanského zákoníku usnesení ZM
16/145/2013 ze dne 17. 12. 2013 na bezúplatný převod pozemků parc. č. 858/18 o výměře 862
m2, parc. č. 858/19 o výměře 176 m2 a parc. č. 858/20 o výměře 346 m2 - vše ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Nedvědice u Soběslavi z vlastnictví České republiky, příslušnosti
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Soběslavi,
doplněním Přílohy č. 1 – Podmínky uzavření smlouvy.

V Soběslavi 17. 12. 2014

