
POZV  ÁNKA
NA  3. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  SOBĚSLAVI,

které  se koná  ve středu  8. února  2023  od  17:00  hodin

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

Program  jednání:

1.  Zahájenď

2.  Změna  č. 1 rozpočtu  města  na rok  2023

3. Změna  č. 3 Územního  plánu  Soběslav

4.  OZV  o zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na veřejně  přístupném  místě

5. Zřízení  osadních  výborů  v městských  částech  Chlebov  a Nedvědice

6.  Majetkové  převody

A:  Přijetí  daru  části  pozernku  p. č. 228  v k. ú. Soběslav

B: Darování  částí  pozemků  v ulici  Wilsonova

7. Informace  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

8. Různé

Ing.  Jindřich  Bláha  v. r.

starosta  města  Soběslavi

Mgr.  Pavel  Lintner  v. r.

místostarosta  města  Soběslavi



Členům  Zastupitelstva  města  Soběslavi

Soběslav  27. 1edna 2023

PROGRAM  JEDNANI:

1.  Zahájení

2.  Změna  č. 1 rozpočtu  města  na  rok  2023

3.  Změna  č. 3 Územního  plánu  Soběslav

4.  OZV  o zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na  veřejně  přístupném  místě

5. Zřízení  osadních  výborů  v městských  částech  Chlebov  a Nedvědice

6.  Majetkové  převody

A: Přijetí  daru  části  pozemlcu  p. č. 228  v k. ú. Soběslav

B: Darování  částí  pozemků  v ulici  Wilsonova

7.  Informace  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

8. RŮzné

K  bodu  č. 2 -  Změna  č. l rozpočtu  města  na  rok  2023

V  příloze:

a důvodová  zpráva  k návrhu  změny  č. 1 rozpočtu  města  na rok  2023  včetně  tabulkové  přílohy

a komentáře  zpracovaná  vedoucí  finančního  odboru  MěÚ Bc.  Zuzanou  Schejbalovou

Návrh  na usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  zpracovaná  vedoucí  finančního  odboru  MěÚ Bc.  Zuzanou

Schejbalovou

K  bodu  č. 3 -  Změna  č. 3 Územního  plánu  Soběslav

V  příloze:

s důvodová  zpráva  k návrhu  změny  č. 3 Územního plánu  Soběslav  zpracovaná  vedoucí

odd.  územního  plánování  a památkové  péče  OVRR  MěÚ Ing.  arch.  Dagmar  Buzu

Návrh  na usnesení  - viz  důvodová  zpráva  zpracovaná  vedoucí  odd. územního  plánování  a

památkové  péče  OVRR  MěÚ Ing.  arch.  Dagmar  Buzu

K  bodu  č. 4 -  OZV  o zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na  veřejně  přístupném  místě

V  přfloze:

a důvodová  zpráva  k návrhu  OZV  č. 1/2023  o zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na

veřejně  přístupném  místě  zpracovaná  tajemníkem  MěÚ Ing.  Radkem  Bryllem

'  návrh  OZV  č. 1/2023

Návrh  na usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  zpracovaná  tajemníkem  MěÚ Ing.  Radkem  Bryllem

K  bodu  č. 5 -  Zřízení  osadních  výborů  v městských  částech  Chlebov  a Nedvědice

V  příloze:

a důvodová  zpráva  ke zřízení  osadních  výborů  v městských  částech  Chlebov  a Nedvědice

zpracovaná  místostarostou  města  Mgr.  Pavlem  Lintnerem

a zápis  z volby  osadního  výboru  v městských  částech  Chlebov  a Nedvědice

Náwh  na usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  zpracovaná  místostarostou  města  Mgr.  Pavlem  Lintnerem



K  bodu  č. 6 -  Majetkové  převody

V  příloze:

důvodové  zprávy  včetně  návrhů  na usnesení  k bodu  č. 6 -  Majetkové  převody  -  zpracované

vedoucí  odboru  organizačního  a správy  majetku  paní  Janou  Křemenovou,  DiS.

A: Přijetí  daru  části  pozemlai  p. č. 228  v k. ú. Soběslav

B: Darování  částí  pozemků  v ulici  Wilsonova

K  bodu  č. 7 -  Informace  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

-  k činnosti  výboru  podá  informace  předsedkyně  výboru  Mgr.  Alena  Krejčová



Město  Soběslav
odbor  finanční

náměstí Republiky  59/I, 392 01 Soběslav

tel. č.: 381508129,  mob.: 725508357

e-mail:  sc)iejba]ova(,musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Změna  č. I rozpočtu  města  na rok  2023

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

Předkládáme  zastupitelstvu  města ke schválení Rozpočtové  opatření  č. ZM 1/2023,  které

upravuje  schválený  rozpočet  města  Soběslavi  na rok 2023  o nové  příjmy  a výdaje.  Jedná  se

zejména  o navýšení  výdajů  dle schváleného  plánu  investic  a oprav  pro  rok 2023,  zapojení

přijatých  rozhodnutí  dotací  pro  město  a zřízené  příspěvkové  organizace,  či upřesnění  výdajů

dle uzavřených  smluv,  výběrových  řízení  a dalších  skutečností.  Další  konkrétní  změny  jsou

uvedeny  v přiložené  tabulce  s komentářem.  Ke konci  roku  2022  bylo  1x  využito  pověření  RM

ke schválení  rozpočt.  opatření  vztahujícího  se k rozpočtu  roku  2022  -  viz příloha.

Navrženým  opatřením  se zvyšuje  celkový  předpokládaný  objem  rozpočtových  příjmů  města

na rok  2023  o 3 338  071,96  Kč a výdajů  o 21 337  723,01  Kč. Z rozpočtového  opatření  č. ZM

1/2023  vzniká schodek  ve výši 17 999 651,05 Kč.

Po provedených  úpravách  dosáhne  objem  rozpočtových  příjmů  města  v roce  2023  částky

193  701  671,96  Kč, výdajů  209  694  723,01  Kč a na financování  bude  použito  15  993  051,05  Kč

z účtů  města.  Dalším  schváleným  výdajem  rozpočtu  roku  2023  je částka  ve výši  23 996  000  Kč

použita  ke splacení  úvěru  čerpaného  na akci  nástavba  Senior-domu  v roce  2022.

Zastupitelstvo  města:

Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi -  Rozpočtové opatření  č. ZM 1/2023  - v předloženém
měnÍ,

Přílohy: Rozpočtové opatření  č. ZM 1/2023  -  tabulka s komentářem

Změna  schválená  radou  města  Soběslavi  týkající  se rozpočtu  2022  -  tabulka



Návrh na změnu rozpočtu  města Soběslavi  na rok 2023 - Rozpočtové  opatření  č, ZM 1/2023

C. Název  položky PřÍjmy Výdaje

1. Odváděrí  a číštění  odpadních  vod 3 000 000,OO Kč

2. Silnice  + Ost. zál. pozemních  komunikací 3 500 000,OO Kč

3.

Zájmová  činnost  v kultuře  - neinvestiční  příspěvek  KDMS  -

restaurace  Národ 1000  000,OO Kč

4.

Zájmová  činnost  v kultuře  - investiční  příspěvek  KDMS

restaurace  Národ 1500  000,OO Kč

5.

Provoz  veřejné  silniční  dopravy  - Přeložky  sítí  - dopravní

terminál  - dofakturace 1000  000,OO Kč

6. Příjem  náhrady  na činnost  OLH - IV. čtvrtletí  r. 2022 - 331 157,00  Kč

7.

Správa  v les. hospodář.  - Služby  spojené  s činností  OLH - IV.

čtvrtletí  r. 2022 331 157,00  Kč

8.

Základní  školy  - dodávka  a montáž  nového  systému  měření  a

regulace  včetně  příslušenství  do kotelny  ZŠ E. Beneše 300 000,OO Kč

9.

Sportovní  zařízení  ve vlastnictví  obce  - Přístavba  zázemí

sportovního  zařízení 5 500 000,OO Kč

10.

Sportovní  zařízení  ve vlastnictví  obce  - výměna  umělého

povrchu  na venkovním  hřišti 2 000 000,OO Kč

11.

Provoz  veřejné  silniční  dopravy  - vybudování  nové

autobusové  zástavky  v Chlebově 500 000,OO Kč

12.

Nebytové  prostory  - oprava  společenské  budovy  v

Nedvědicích IOOO OOO,OO Kč

13.

Příjem  dotace  na pokrytí  výdajů  spojených  s konáním  volby

prezidenta  ČR v roce  2023 348 000,OO Kč

14.

Využití  dotace  na pokrytí  výdajů  spojených  s konáním  volby

prezidenta  ČR v roce  2023 348 000,OO Kč

15. Příjem  dotace  na výkon  náhradní  rodinné  péče 1306  800,00  Kč

16. Výdaje  spojené  s výkonem  náhradní  rodinné  péče 1306  800,00  Kč

17.

Příjem  dotace  - Nástavba  Senior-domu  - doplatek  dle

změnového  rozhodnutí  MPSV 1683  271,96  Kč

18.

Vratka  dotace  na výdaje  spojené  s výkonem  náhradní

rodinné  péče  za r. 2022 382 923,01  Kč
Celkem 3 338 071,96  Kč 21 337 723,01  Kč

19. Financování  - použití  prostředků  z BÚ 17 999 651,05  Kč
Celkem 21 337 723,01  Kč 21 337 723,01  Kč
OLH = odborný  lesní  hospodář

Zpracovala:  Mgr.  Lucie Krejčí



Komentář  k návrhu  na změnu  rozpočtu  města  Soběslaví

na rok  2023  -  rozpočtové  opatření  č, ZM 1/2023

Předkládaný  návrh  změny  rozpočtu  města  Soběslavi  obsahuje  na  položce  č. 1

navýšení  výdajů  o částku  3 000  000  Kč v kapitole  vodního  hospodářství,  která  zvyšuje  krytí

výdajů  na plánované  akce  na ČOV Soběslav,  opravy  kanalizací  a řešení  odpadních  vod na

plovárně  a obsahuje  i nevyčerpanou  částku  na opravu  kanalizace  Na Ohradě,  kde došlo

k posunutítermínu  realizace  celé  akce  do roku  2023.

Položka  č. 2 zvyšuje  výdaje  v kapitole  dopravy.  Vzhledem  k posunutí  termínu  předání

a dokončení  některých  akcí z roku  2022  je  posunuta  i fakturace  např.  u akcí opravy

asfaltových  povrchů,  opravy  chodníků  2022  a opravy  místních  komunikací  v Chlebově  a další

opravy  místních  komunikací  a parkovacích  ploch.

Na  položkách  č. 3 a 4  návrhu  na  změnu  rozpočtu  je  počítáno  sneinvestičním

příspěvkem  ve výši 1000  000  Kč a investičním  příspěvkem  ve výši  1500  000  Kč Kulturnímu

domu  Soběslav  na opravy  a rekonstrukci  restaurace  Národ.

Vzhledem  knevyfakturování  přeložek  sítí dodavatelem  na  dopravním  terminálu

v roce  2022  dochází  k přesunu  těchto  výdajů  do rozpočtu  roku  2023,  položka  č. 5.

Položky  č. 6 a 7 obsahují  vypořádání  příjmu  dotace  a výdajů  na služby  spojené

s činností  odborného  lesního  hospodáře  za IV. čtvrtletí  roku  2022.

K navýšení  výdajů  dochází  v kapitole  Základních  škol na dodávku  a montáž  nového

systému  měření  a regulace  včetně  příslušenství  do kotelny  Základní  školy  Edvarda  Beneše,

položka  č. 8.

ISla plánovanou  investiční  akci Přístavbu  zázemí  sportovního  zařízení,  která  je již

částečně  zahrnuta  do schváleného  rozpočtu  r. 2023  se navyšuje  čerpání  výdajů  o částku

5 500  000  Kč dle  schválených  smluv  na tuto  akci,  položka  č. 9.

Na plánovanou  výměnu  umělého  povrchu  na venkovním  hřišti  v areálu  TJ Spartak

Soběslav  je na položce  č. 10  připravena  částka  ve výši  2 000  000  Kč.

Plánované  vybudování  nové  autobusové  zastávky  vChlebově  navyšuje  výdaje

v kapitole  doprava  o částku  500  000  Kč, položka  č. 11.

Položka  č. 12  obsahuje  navýšení  vkapitole  Nebytových  prostor  na  opravu

společenské  budovy  v Nedvědicích.

Položka  č. 13 a 14 zahrnuje  příjem  a využití  dotace  na  pokrytí  výdajů  spojených

s konáním  volby  prezidenta  ČR v roce  2023.

Položky  č. 15 a 16 zahrnuje  příjem  a využití  dotace  na pokrytí  výdajů  spojených

s výkonem  náhradní  rodínné  péče  v roce  2023.

Dle změnového  rozhodnutí  od  Ministerstva  práce  a sociálních  věcí očekáváme

doplatek  dotace  na akci  Nástavba  Senior-domu  ve výši  1683  271,96  Kč položka  č. 17.



Položka  č. 18 obsahuje  vratku  obdržené  dotace  vroce  2022  na  pokrytí  výdajů
spojených  s výkonem  náhradní  rodinné  péče,  která  se nově  dle  nařízení  Ministerstva  práce  a
sociálních  věcí  vyúčtovává  a nevyčerpaná  část  musí  být  vrácena  poskytovateli  dotace.

Po provedených  úpravách  dosáhne  objem  rozpočtových  příjmů  města  v roce  2023
částky  193  701  671,96  Kč,  výdajů  209  694  723,01  Kč a na  financování  bude  použito
15  993  051,05  Kč z účtů  města.  Ve schváleném  rozpočtu  r. 2023  je zahmuto  splacení  částky
ve výši 23 996  000 Kč z účtů  města  za čerpaný  investíční  úvěr  na nástavbu  Senior-domu
v roce  2022.

Příjmy  v Kč Výdaje  v Kč Financování  v Kč

Schválený  rozpočet 190  363 600 188  357 000 - 2 006  600

Úpravy 3 338  071,96 21 337 723,01 17 999 651,05

Upravený  rozpočet
I

193  701 671,96 209 694  723,01 ís  993 osí,os

Zpracovala:  Mgr.  Lucie  Krejčí



Rozpočtové  opatření  č. RM 3/2022

Schváleno  usnesením  Rady města  Soběslavi  č. 6/340/2022  ze dne 20. 12. 2022

zm.Č. Popis  změny Příjmy Výdaje

1.

Dotace  - Požární  ochrana  - příjem  dotace  na

pořízení  obleků
1356,00

Kč

2.

Dotace  - Požární  ochrana  - výdaje  na pořízení

obleků
- 1356,00

Kč

3. Příjem  dotace  na výkon  pěstounské  péče

9 000,OO

Kč

4. Výdaje  spojené  s výkonem  pěstounské  péče
9 000,OO

Kč

5. Dotace  na LHO Soběslav  - změna  výměry

628,00

Kč

6. Příjem  ze zrušených  místních  poplatků
85 000,OO

Kč

7.

Př. za zkoušky  z odbor.způsob.  od žad.o

řidič.opr.
80 000,OO

Kč

8. Př. z daní  z hazardních  a techníckých  her

500 000,OO

Kč

9.

Všeobecná  ambulantní  péče  - příjem  z

pronájmu
100  000,OO

Kč

10. Bytové  hospodářství  - příjem  z pronájmu  + ost.

150  000,OO

Kč

11.

Nebytové  hospodářství  - příjem  z pronájmu  +

OSt.

350 000,OO

Kč

12. Komunál.  služby  - příjem  z pronámu  + ost.

150  000,OO

Kč

13. Příjem  z daně  z přidané  hodnoty
2 000 000,OO

Kč

14. Celkem
3 423 272,00

Kč

7 644,00

Kč

15. Financování  - zvýšení  prostředků  na BÚ
3 415 628,00

Kč

Celkem
3 423 272,00

Kč

3 423 272,00

Kč

Zpracovala:  Mgr. Krejčí



Změna  č. 3 územního  plánu  Soběslav  - vydání

Městský  úřad Soběslav,  odbor  výstavby  a regionálního  rozvoje,  pořizuje  na základě  usnesení

Zastupitelstva  města  Soběslav  č. ZMí9/152/2022  ze dne 26. 04. 2022 změnu č. 3 územního plánu

Soběslav,  (dále  jen  změnu  č. 3 ÚP Soběslav),  zkráceným  postupem.  Jako projektant  byla  vybrána

architektonická  kancelář  ASKA, autorizovaný  projektant  pro  obor  územní  plánování  Ing. arch.  Jan

Stach.

Návrh  změny  č. 3 ÚP Soběslav  prověřil  možnost  realizace  zubní  ordinace  sbydlením

v zastavěném  území  na pozemcích na parc. č. 1182/20, 1187/1, 1182/18, 118(d1, 1200/4 v k. ú.
Soběslav.  Jedná se o změnu  způsobu  využití  výše uvedených  pozemků  ze zeleně  soukromé

a vyhrazené  - ZS na plochu  občanského  vybavení,  veřejná  infrastruktura  - OV.

Při veřejném  projednání  návrhu  změny  č. 3 ÚP Soběslav  nebyla  obdržena  od dotčených  orgánů

žádná negativní  stanoviska,  žádné  námitky  ani připomínky  od vlastníků  nemovitostí  a širší

veřejnosti.  Dne 8. 11.  2022  vydal  nadřízený  orgán  územního  plánování  Krajský  úřad  Jíhočeského

kraje  stanovisko,  ve  kterém  konstatoval,  že návrh  změny  č. 3 ÚP Soběslav  neobsahuje

nedostatky  z hlediska  ý55b  odst.  4 stavebního  zákona  a je možno  pokračovat  v pořizování  změny

č. 3 ÚP.

Změna  č. 3 ÚP Soběslav  bude  vydána  opatřením  obecné  povahy,  účinnosti  nabývá  15  tým  dnem

po dni vyvěšení  na úřední  desce.  Vzhledem  k rozsahu  změny  č. 3 ÚP je celá změna  dálkově

přístupná  na web.  stránkách  města:

https://www.musobes1av.cz/urad/uzemni-planovani/zmena-c3-up-sobeslav/

NÁVRH  USNESENÍ

Zastupitelstvo  města  vydává  změnu  č. 3 územního  plánu  Soběslav

v souladu  s 54 % odst.  2 zákona  Č. 18\006  sb.,  stavební  zákon,  v platném  znění.

Příloha:  hlavní  výkres  změny  č. 3 UP Soběslav

Předkladatel:

Ing. Jindřich  Bláha

starosta  města

2



UP Soběslav  - změna  č.3
Hlavní  výkres  I : 5 000

stav návrh

hranice  řešené  plochy

CÍ] hranice  zastavěného  území

k 1.6.  2015

lIž
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Obecně závazná vyhláška č. !'2023  0 zákazu konzumace  alkoholických  nápojů na veřejně
přÍstupném  mÍstě

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

V současnosti má město Soběslav platnou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o zákazu

konzumace alkoholíckých nápojů, která byla rozšířena OZV č. 1/2012. Těmíto vyhláškami je
zakázána  konzumace  alkoholu  v parku  u Hlásky,  v parku  u kina,  v prostoru  u ZŠ E. Beneše

a gymnázia,  v prostoru  Školního  náměstí  a v okolí  kulturního  domu.

Z důvodu  dlouhodobých  problémů  sosobami  konzumujícími  alkohol  vněkterých  jiných

lokalitách  města,  především  na náměstí  Republiky  a v parku  u kostela  sv. Víta,  vlivem  kterého

dochází  k opakovanému  porušování  veřejného  pořádku  na uvedených  místech,  přistoupilo

město  k přípravě  nové  obecně  závazné  vyhlášky.

Na základě  tohoto  důvodu  předkládáme  zastupitelstvu  města  návrh  obecně  závazné  vyhlášky

o zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na veřejně  přístupném  místě.  Návrh  zachovává

zákaz  konzumace  alkoholických  nápojů  v lokalitách  uvedených  v dosud  platných  vyhláškách,

které  rozšiřuje  o prostor  náměstí  Republiky  a park  u kostela  sv. Víta.  Dále zavádí  zákaz

konzumace  alkoholu  na  všech  veřejně  přístupných  dětských  hřištích,  autobusových

zastávkách  a nádražích  a vokruhu  50 metrů  od nich,  dále  vokruhu  50 metrů  od škol

a školských  zařízeních.

Návrh  zároveň  určuje  výjimky  z tohoto  zákazu  (čl. 4 návrhu  OZV).

Návrh  byl posouzen  Ministerstvem  vnitra  ČR, odborem  dozoru  a kontroly,  který  shledal

předložený  návrh  vsouladu  se zákonem.  Tato  OZV ruší  dosud  platnou  vyhlášku  města  č.

2/2008 a 1/2012.

Zastupitelstvo  města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2023 o zákazu
konzumace  alkoholických  nápojů  na veřejně  přístupném  místě  v předloženém  znění.

Zpracovatel:  

Ing. Radek  Bryll

tajemník  MěÚ  Soběsl

Ing.  Jindřich  Bláha

starosta  města

Příloha:

NáVrh OZV č. 1/2023
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Město  Soběslav

Zastupitelstvo  města  Soběslavi

Obecně  závazná  vyhláška  města  Soběslavi  č. 1/2023

o zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na veřejně  přístupném  rmstě

Zastupitelstvo  města  Soběslavi  se na svém  zasedání  dne ... usnesením  č. ... usneslo

vydat na základě e3 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 65/2017 sb., o ochraně zdraví před

škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu s5 10
písm.  a) e) 10 písm.  d) a e) 84 odst.  2 písm.  h) zákona  č. 128/2000  sb., o obcích  (obecní

zřízení),  ve znění  pozdějších  předpisů,  tuto  obecně  závaznou  vyhlášku:

CI. 1

Úvodní  ustanovení

1)  Konzumace  alkoholických  nápojů  je činnost,  která  by mohla  narušit  veřejný  pořádek

ve městě,  nebo  být  v rozporu  s dobrými  mravy,  ochranou  bezpečnosti,  zdraví  a majetku.

2)  Předmětem  této  vyhlášky  je v rámci  zabezpečení  místních  záležitostí  veřejného  pořádku

vymezit  některá  veřejně  přístupná  místa,  na  kterých  se  zakazuje  konzumace

alkoholických  nápojů.

ČI. 2

Vymezerí  některých  pojmů

1)  Alkoholickým  nápojem  se  rozumí  lihovina,  víno  a pivo.  Alkoholickým  nápojem

se rozumí  též nápoj,  který  není  uveden  v předchozí  větě,  pokud  obsahuje  více  než 0,5

% objemových  ethanolu.'

2)  Konzumací  alkoholíckých  nápojů  na veřejném  prostranství  se pro účely  této vyhlášky

rozumí  požívání  alkoholického  nápoje  na  veřejném  prostranství  nebo  zdržování

se na veřejném  prostranství  s otevřenou  lahví anebo  jinou nádobou  s alkoholickým

nápojem.

CI. 3

Zákaz  konzumace  alkoholických  nápojů

Zakazuje  se konzumace  alkoholických  nápojů  na těchto  veřejně  přístupných  místech:

1 ) na veřejných  prostranstvích  graficky  vymezených  v příloze,  která  je nedílnou  součástí

této  vyhlášky,

2 ) v okruhu  50 m od škol  a školských  zařízení,2

3 ) na všech  autobusových  zastávkách  a nádražích  a též  v okruhu  50m  od autobusových  a

vlakových  zastávek  a nádraží,

4 ) na veřejně  přístupných  dětských  hřištích.

' F3 2 písm. f) zákona č. 65/2017., o ochraně zdraví před škodlivýi'ni účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
2 e17 odst. 3, 4, 5 zákona č. 561/2004 sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů



ČI. 4

Výjimky  ze zákazu

Zákaz  konzumace  alkoholických  nápojů  na veřejných  prostranstvích  stanovených  ve ČI. 3

odst.  1 ) této  vyhlášky  se nevztahuje  na:

1)  na prostory  zahrádek  a předzahrádek,  které  jsou součástí  provozoven  stravovacích

služeb  (např.  restaurace,  hospody,  cukrárny  a kavárny)  během  jejich  provozní  doby,

2)  konzumaci  alkoholických  nápojů  při  výstavních  a kulturních  akcích,  slavnostech,

vánočních  trzích,  charitativních  trzích,  jarmarcích,  veřejných  vystoupeních,  sportovních

podnicích  nebo  jiných  podobných  akcích  oznámených  městu.  Výjimka  se vztahuje  pouze

ke konkrétnímu  místu  (lokalitě)  konání  této  akce.

3)  dny  31. prosince,  1. Iedna  a Pondělí  velikonoční.

4)  Informace  o konkrétním  termínu  konání  akcí  uvedených  v odst.  2) tohoto  článku  bude

zveřejněna  městským  úřadem  na úřední  desce  minimálně  5 dnů před  datem  konání.

Či. s

Zrušovací  ustanovení

Zrušuje  se obecně  závazná  vyhláška  č. 2/2008  o zákazu  požívání  alkoholických  nápojů  na

veřejném  prostranství  ze dne 25.6.2008  a obecně  závazná  vyhláška  č. 1/2012,  kterou  se

doplňuje  obecně  závazná  vyhláška  č. 2/2008  ze dne  20.6.2012.

Či. s

Účinnost

Tato  obecně  závazná  vyhláška  nabývá  účinnosti  počátkem  patnáctého  dne následujícího  po

dni  jejího  vyhlášení.

Mgr.  Pavel  Lintner Ing. Jindřich  Bláha

místostarosta  města starosta  města
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Příloha k obecně závazné vyhlášce o zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na

veřejně  přístupném  místě

Grafické vymezení veřejných prostranství, na něž se vztahuje  zákaz  konzumace

alkoholických nápojů dle čl. 3 odst."l obecně  závazné  vyhlášky.
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Důvodová  zpráva

k  zřízení  osadních  výborů  v městských  ěástech  Chlebov  a Nedvědice

Vnávaznosti  na usnesení  ZM  2/015/2022  ze dne 7. 12. 2022  předkládáme  zastupitelstvu

města,  v souladu  s Fg 120 zákona  o obcích,  náwh  na zřízerff  osadních  výborů  v městských

částech  Chlebov  a Nedvědice.

Volby  do osadních  výborů  proběhly  souběžně  s volbami  prezidenta  republiky  (I. kolo)  ve

dnech  13. a 14. 1. 2023.  0  práci  v osadním  výboru  v Chlebově  projevili  zájem  čtyři  občané,

v Nedvědicích  tři.  V  obou  částech  se volil  tříčlenný  osadní  výbor.

V  Chlebově  se volby  zúčastnilo  103 z celkového  počtu  148  voličů.  Podle  počtu  získaných

hlasů  se jednotliví  kandidáti  umístili  v tomto  pořadí:  1. -  2. Ing.  Petr Hejný  a Bc. Patňk

Kutlák,  3. Tomáš  Petrů  a 4. Lucie  Mátéová.

V  městské  části  Chlebov  navrhujeme  zřízení  tříčlenného  osadního  výboru  ve složení:  Ing.  Petr

Hejný,  Bc. Patňk  Kutlák  a Tomáš  Petrů.  Za předsedu  osadního  výboru  nawhujeme  zvolit

Ing.  Petra  Hejného,  a to na základě  výsledku  hlasování  občanů  a po předchozím  projednání

s kandidáty  na členy  výboru.

V  Nedvědicích  se volby  zúčastnilo  49 z celkového  počtu  80 voličů.  Podle  počtu  získaných

hlasů  se jednotliví  kandidáti  umístili  v tomto  pořadí:  1. Aleš  Novák,  2. Rostislav  Novotný-

Hanzal  a 3. Gabriela  Procházková.

V  městské  části  Nedvědice  navrhujeme  zřízení  tříčlenného  osadního  výboru  ve složení:  Aleš

Novák,  Rostislav  Novotný-Hanzal  a Gabriela  Procházková.  Za předsedu  osadního  výboru

navrhujeme  zvolit  Aleše  Nováka,  a to na základě  výsledku  hlasování  občanů  a po předchozím

projednání  s kandidáty  na členy  výbom.

NÁVRH  USNESENÍ

Zastupitelstvo  města  zřizuje  osadní  výbor  v městské  části  Chlebov  ve složení:

předseda:  Ing.  Petr  Hejný

členové:  Bc.  Patrik  Kutlák,  Tomáš  Petrů

Zastupitelstvo  města  zřizuje  osadní  výbor  v městské  části  Nedvědice  ve složení:

předseda:  Aleš  Novák

členové:  Rostislav  Novotný-Hanzal,  Gabriela  Procházková

Předkladatel:  Mgr.  Pavel  Lintner  -  místostarosta  města

Příloha

Zápis  z volby  osadního  výboru  v městských  částech  Chlebov  a Nedvědice



Voíba  osadlního  výhoíu  v mísÝníí  částí  Chíebov

Ve městě  Soběslavi,  místní  části Chlebov  proběhla  ve dnech  13. a 14. 1. 2023

společně  s volbami  prezidenta  ČR volba  osadního  výboru  v místní  části  Chlebov.

Okrsková  volební  komise  v Chlebově  zjistila  výs!edky  voleb:

Celkový  počet  voličů  v okrsku:
4ti0

Celkový  počet  vydaných  úředních  obálek:
Yti _3

Celkový  počet  odevzdaných  úředních  obálek: ';k:)3

Celkový  počat  platných  hlasovacích  lístků ';'02,

Počet  hlasů  pro jednotlivé  kandidáty: x

Tomáš  Petrů,  
D

Bc. Patrik  Kutlák,  (J
Lucie  Mátéová,  =ýi ý

Ing. Petr  Hejný,  ,,' %

V Chlebově  dne..'<'!..'/.."'.."ť//."].?)..... v.'.'ř..',';...  hod.

jména,  příjmení  a poďpísy  čílenů  komíse  s píávem  hílasovaÝ

1



Voíba  osadního  výboíu  v místní  čásÝí Nedvěďice

Ve městě  Soběslavi,  místní  části Nedvědice  proběhla  ve dnech  13. a 14. 1. 2023

společně  s volbami  prezidenta  ČR volba  osadního  výboru  v místní  části  Nedvědice.

Okrsková  volební  komise  v Nedvědicích  zjistila  výsledky  voleb:

Celkový  počet  voličů  v okrsku:

!{,')
Celkový  počet  vydaných  úředních  obálek:

1Ť7
Celkový  počet  odevzdaných  úředních  obálek: 1/ "/
Celkový  počat  platných  hlasovacích  lístků f/ 6
Počet  hlasů  pro jednotlivé  kandidáty: x

Aleš  Novák,  
3  (:'

Gabriela  Procházková,  2"2,-
Rostislav  Novotný  -  hanzal,  .j  r-"a

==-.š

V Nedvědicích dne...a7.'Ý..:'Í...'gfÍ;'.Ž:.S vÁ!,.....7j'(.-.-hod.
Jlména, příjmení  a @oďpísy číenů komíse s píávem bíasovaů:

Zápís  odmítl  podepsat:

Důvody  odmítnutí  podpisu  zápisu:

 7 



A, Město  Soběslav
odbor  organizační  a správy  majetku

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
tel. č.:381508113,  mob.:725302589

e-mail: kremenova@musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Darování  části  pozemku  u kostela  sv. Víta

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

Město  Soběslav  v roce 2021  požádalo  Římskokatolickou  farnost  Soběslav  o majetkoprávní

vypořádání  části  pozemku  u kostela  sv. Víta p.č. 228  v k.ú. Soběslav.  Tato  část pozemku

slouží  jako  přístupová  cesta  k Rodičovskému  spolku  Sobík, který  má pronajaté  prostory

v navazující  budově  ve vlastnictví  města.  Je využívána  obyvateli  města  a udržována  Správou

města  Soběslav.  Biskupská  konzistoř  po projednání  podané  žádosti  souhlasí  s bezúplatným

převodem  na město  Soběslav.  Na základě  tohoto  rozhodnutí  a na základě  doporučení  rady

města,  která  bezúplatný  převod  projednala  na svém  zasedání  dne 24.1.2023  a doporučila

zastupitelstvu  ke schválení usnesením č. 8/023/2023,  předkládáme  zastupitelstvu  města k

projednání  darování  této  geometrickým  plánem  oddělené  části  pozemku  o výměře  46 m2.

Veškeré  náklady  spojené  převodem  včetně  vypracování  geometrického  plánu  uhradí

obdarovaný,  tedy  město  Soběslav.

Zastupitelstvo  města  schvaluje  přijetí  daru  části pozemku  p.č. 228 v k.ú. Soběslav  o výměře

46 m2 od Římskokatolické  farnosti  Soběslav  do vlastnictví  města  Soběslav.

Zpracovatel:

Jana Křemenová,

Vedoucí  odboru

Předkladatel:

Mgr.  Pavel Lintner

Místostarosta  města

Příloha: Situační  zákres
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J3. Město  Soběslav

odbor  organizační  a správy  majetku
náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav

tel. č.: 381508113,  mob.: 725302589

e-mail: kremenova@musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Darování  částí  pozemků  v ulici  Wilsonova

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

V minulých  letech  byla  provedena  investiční  akce,,,,Soběslav  -  parkoviště  na Wilsonově  ulici",

při které  došlo  kvýstavbě  chodníku  a parkoviště  před areálem  Střední  školy  řemeslné  a

Základní školy, Wilsonova  405, Soběslav lll na pozemcích p.č. 1789/1  a 1787/2  v k.ú. Soběslav

ve vlastnictví  Jihočeského  kraje.  Nyní požaduje  Jihočeský  kraj majetkoprávní  vypořádání

pozemků,  kdy zastavěné  části  chodníkem  a parkovištěm  mají  být  dle legislativy  ve vlastnictví

města  Soběslav.  Geometrickým  plánem  byly  dotčené  části  zaměřeny  a oddělením  vznikl  nový

pozemek p.č. 1789/5  o výměře 178 m2, který bude Jihočeským krajem darován městu

Soběslav.

Při zaměření skutečného stavu bylo navíc zjištěno, že do pozemku p.č. 3883/1, který je

v majetku  města  Soběslav  a na němž  je vybudován  chodník,  částečně  zasahuje  komunikace

ve vlastnictví  Jihočeského  kraje.  Z tohoto  důvodu  je třeba  vypořádat  i tento  nesoulad,  tj.

nově vzniklý a vkatastru  nemovitostí  již zapsaný pozemek p.č. 3883/5 o výměře 39 m2
darovat  Jihočeskému  kraji  s právem  hospodaření  se svěřeným  majetkem  pro  Správu  a údržbu

silnicJihočeského  kraje.

Náklady  související  spřevodem  budou  hrazeny  vždy  obdarovaným,  Rada  města  svým

usnesením č. 8/022/2023  ze dne 24.01.2023  tato darování doporučuje  zastupitelstvu  města

schválit.

Zastupitelstvo  města  schvaluje:

1) přijetí daru části pozemků p.č. 1789/1  a p.č. 1787/2  v k.ú. Soběslav o celkové výměře

178  m2 v dosavadním  vlastnictví  Jihočeského  kraje  do vlastnictví  města  Soběslav.

2) darování části pozemku p.č. 3883/5 vk.ú. Soběslav o výměře 39 m2 vdosavadním

vlastnictví  města  Soběslav  do  vlastnictví  Jihočeského  kraje  -  Správy  a údržby  silnic

Jihočeského  kraje.

Zpracovatel:

Jana Křemenová,  DiS.

Vedoucí  odboru

Příloha: Sítu  ní zákres'

Předkladatel:

Mgr.  Pavel Lintner

Místostarosta  města
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