
USNESENÍ  
z 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 18. prosince 2019 od 18:00 hodin  

v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 

ZM 7/043/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  

č. ZM 4/2019 – v předloženém znění.  

 

ZM 7/044/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Soběslavi na rok 2020 v předloženém znění.  

 

ZM 7/045/2019 
Zastupitelstvo města: 

1. schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Soběslav obsahující zadání ke změně č. 2 

územního plánu Soběslav v předloženém znění, 

2. pověřuje pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 2 územního plánu Soběslav 

Ing. Jindřicha Bláhu, starostu města.  

 

ZM 7/046/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 4/2019  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.  

 

ZM 7/047/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 5/2019  

o místním poplatku ze psů v předloženém znění s úpravou v čl. 3 odst. 5 předloženou 

tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.  

 

ZM 7/048/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 6/2019  

o místním poplatku z pobytu v předloženém znění s úpravou v čl. 3 odst. 5 předloženou 

tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.  

 

ZM 7/049/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 70/8 o výměře 335 m

2 
ve vlastnictví 

Elišky Pokorné Černé, Haškovcova Lhota, za část pozemku p. č. 660/20 o výměře cca 335 m
2
 

ve vlastnictví města Soběslavi, vše v k. ú. Nedvědice.  

 

ZM 7/050/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1405/2 o výměře 25 m

2
, 

p. č. 3960/4 o výměře 24 m
2
 a p. č. 3961/8 o výměře 163 m

2
, vše v k. ú. Soběslav, 

oddělených GP č. 3152-15/2014 z vlastnictví města Soběslavi do vlastnictví ČR, 

příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových formou 

souhlasného prohlášení. 

 



ZM 7/051/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Soběslav  

o výměře 368 m
2
 z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Soběslavi za kupní cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 330.000 Kč. 

 

 


