
USNESENÍ  
z 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 17. prosince 2018 od 18:00 hodin  

v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 

ZM 2/005/2018 
Zastupitelstvo města svěřuje místostarostovi města v souladu s § 104 odst. 1) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující úkoly:  

Místostarosta města Mgr. Pavel Lintner zodpovídá za plnění úkolů v oblasti školství, 

mládeže, sportu a tělovýchovy, rozvoje IT, 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., MŠ Duha,  

MŠ Nerudova, ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše.  

 

ZM 2/006/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  

č. 4/2018 – v předloženém znění. 

 

ZM 2/007/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Soběslavi na rok 2019 v předloženém znění. 

 

ZM 2/008/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavi na roky  

2020–2022 v předloženém znění. 

 

ZM 2/009/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům 

zastupitelstva města dle NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, v následující výši: člen RM – 7.380 Kč, člen ZM – 1.845 Kč, předseda 

výboru/komise – 3.690 Kč, člen výboru/komise – 3.075 Kč s platností od 18. 12. 2018. Tyto 

odměny se nesčítají. 

 

ZM 2/010/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 

2019 až 2028 pro město Soběslav v předloženém znění.  

 

ZM 2/011/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce  

a sociálních věcí – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

2016-2020, podprogram 013 D 313 Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku soc. 

služeb, na akci „Nástavba Senior-domu Soběslav“ dle předloženého návrhu. Povinný podíl na 

spolufinancování projektu bude financován z rozpočtu města.    

 

ZM 2/012/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – kanalizační stoky DN 300 o délce 125,30 m 

uložené v pozemku p. č. 2117,  katastrální území Zvěrotice, od obce Zvěrotice v celkové 

hodnotě 770.158 Kč včetně DPH.   

 



ZM 2/013/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p. č. 390/2 o výměře cca 620 m

2
  

v k. ú. Soběslav od společnosti KARFÍK-KLÁSEK, s. r. o., Soběslav, za cenu dle znaleckého 

posudku, tj. 190 Kč/ m
2
.             

 

ZM 2/014/2018 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 1036/15  

o výměře 238 m
2
 v k. ú. Soběslav od Lesů ČR, s. p., Hradec Králové, který slouží jako místní 

komunikace v lokalitě Na Douskách. 

 

 

 

 


