
USNESENÍ  
z 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 7. prosince 2022 od 17:00 hodin  

ve velké zasedací místnosti budovy čp. 1/I na náměstí Republiky 

 

 

ZM 2/005/2022 
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 2/006/2022 
Zastupitelstvo města:  

1) Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM 5/2022 – 

v předloženém znění. 

2) Schvaluje zapojení města Soběslavi do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom 

Jihočechy nenecháme II“.   

 

ZM 2/007/2022 
Zastupitelstvo města:  

1) Schvaluje rozpočet města Soběslavi na rok 2023 v předloženém znění. 

2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací ze schváleného rozpočtu 

města na rok 2023 mezi městem Soběslav a  TJ Spartak Soběslav, z. s., SK Domeček 

Soběslav, z. s., Florbal Soběslav, z. s., Diakonií ČCE–středisko Rolnička, Soběslav, a 

Správou města Soběslavi, s. r. o.  

 

ZM 2/008/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavi na roky 

2024–2026 v předloženém znění.  

 

ZM 2/009/2022 
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 – 8.600 Kč, člen ZM – 2.100 Kč, předseda 

výboru/komise – 4.300 Kč, člen výboru/komise – 3.600 Kč s platností od 8. 12. 2022. Tyto 

odměny se nesčítají. 

 

ZM 2/010/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 12. 2006 a úplné 

znění zřizovací listiny včetně všech dodatků příspěvkové organizace města Soběslavi  

Senior-dům Soběslav v předloženém znění. 

 

ZM 2/011/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 374/1, tj. bytu včetně příslušenství 

a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu čp. 374 

v ulici Na Ohradě, Soběslav II, Františku Štědronskému, Soběslav, za cenu 2.226.000 Kč. 

 



ZM 2/012/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 1496 o výměře 121 499 m

2
 v k. ú. Lžín, 

který je ve vlastnictví Anny Pánkové, Praha, a Otakara Süssera, Tábor, do vlastnictví města 

Soběslav za cenu 1.200.000 Kč. 

 

ZM 2/013/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 3755/3 o výměře 497 m

2
 v k. ú. 

Soběslav, který je ve vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do vlastnictví města Soběslav za cenu 

176.000 Kč. 

 

ZM 2/014/2022 
Zastupitelstvo města zřizuje sedmičlenný Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav 

v následujícím složení: 

předseda: Mgr. Alena Krejčová 

členové: Ing. Petr Hejný, Ing. Jan Podlaha, Tomáš Šena, Ing. Jiří Klíma, Ing. Pavla 

Kodadová, Ing. Pavel Plát 

 

ZM 2/015/2022 
Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Mgr. Pavla Lintnera zajistit přípravu 

zřízení tříčlenných osadních výborů v městských částech Chlebov a Nedvědice. Návrh na 

složení výborů bude předložen na příštím jednání zastupitelstva města.  

 

 

 

 

 

 

 

 


