
USNESENÍ 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 13. dubna 2016 od 18:00 hodin  
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 
ZM 8/050/2016 
a) Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za 
rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez 
výhrad. 
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2015. 
 
ZM 8/051/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  
č. 1/2016 – v předloženém znění. 
 
ZM 8/052/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Soběslavi na roky 2017 až 2019 
v předloženém znění.  
 
ZM 8/053/2016 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smluv o půjčce s občany vlastnícími nemovitosti 
ve městě, které doporučila komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Soběslavi, takto: 

Žadatel 
Adresa objektu, na který 

se půjčka vztahuje Do částky Účel 

Cílková Věra 
 

Jeronýmova 233/8 
Soběslav 

60.000 Kč 
 
 

80.000 Kč 

Rekonstrukce stáv. otopného 
systému, přechod z vytápění 
tuhými palivy na eko topení 
Výměna oken 

Müllerová V ěra Sídl. Svákov 708 
Soběslav 80.000 Kč Výměna oken 

Vopavová Iva 
 

Na Ohradě 388 
Soběslav 

50.000 Kč 
 

60.000 Kč 

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu a jejich rekonstrukce 
Rekonstrukce stáv. otopného 
systému, přechod z vytápění 
tuhými palivy na eko topení 

Zeman Jan U Jatek 682 
Soběslav 50.000 Kč 

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu a jejich rekonstrukce 

Votruba Zdeněk Jungmannova 28 
Soběslav 80.000 Kč Výměna oken 

Kuklová Eva Na Ohradě 364 
Soběslav 50.000 Kč 

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu a jejich rekonstrukce 

Vančurová Miloslava Luční 661 
Soběslav 40.000 Kč 

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu a jejich rekonstrukce 

Morávková Petra Zátkova 170 
Soběslav 50.000 Kč 

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprch. koutu a jejich rekonstrukce 

 
ZM 8/054/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 1506/19 o výměře 68 m2, p. č. 1506/20 
o výměře 3 m2, p. č. 1506/55 o výměře 1 042 m2 a p. č. 1506/28 o výměře 210 m2 včetně 
objektu občanské vybavenosti čp. 797, vše v k. ú. Soběslav, paní Daně Vaňkové, Soběslav, 
za cenu dle znaleckého posudku, tj. 672.880 Kč. 



ZM 8/055/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 149/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Soběslav 
společnosti SŘ Reality, s. r. o., Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m2. 
 
ZM 8/056/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1411/40 o výměře 75 m2 v k. ú. 
Soběslav manželům Radkovi a Václavě Bryllovým, Soběslav, za cenu 200 Kč/m2.  
 
ZM 8/057/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2532/25 o výměře 16 m2 v k. ú. 
Soběslav paní Janě Starčevské, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 100 Kč/m2. 
 
ZM 8/058/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 2696 o výměře 1 482 m2, p. č. 2697  
o výměře 1 729 m2, p. č. 2240 o výměře 7 621 m2 a p. č. 2617/34 o výměře 862 m2, vše v k. ú. 
Soběslav, od pana Stanislava Beneše, Soběslav, za cenu 30 Kč/m2.  
 
ZM 8/059/2016 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 64/2 o výměře 226 m2 za cenu dle 
znaleckého posudku, tj. 200 Kč/m2, a přijetí daru – pozemku p. č. 64/3 o výměře 61 m2 včetně 
hradební zdi, vše v k. ú. Soběslav, od paní Julie Hoškové, Praha. 
 
ZM 8/060/2016 
Zastupitelstvo města ruší své usnesení ZM 16/141/2013 ze dne 17. 12. 2013. 
 
 


