
USNESENÍ  
z 9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 6. května 2020 od 18:00 hodin  

ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 

ZM 9/060/2020 
a) Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města Soběslavi za rok 

2019 a schvaluje závěrečný účet města Soběslavi za rok 2019 včetně zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2019, a to bez výhrad.  

b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2019.  

 

ZM 9/061/2020 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  

č. ZM 1/2020 – v předloženém znění.  

 

ZM 9/062/2020 
Zastupitelstvo města schvaluje nová úplná znění zřizovacích listin příspěvkových 

organizací města Soběslavi v předloženém znění pro: 

a) Mateřskou školu Duha Soběslav, sídliště Míru 750,  

b) Základní školu Soběslav, Komenského 20, 

c) Kulturní dům města Soběslavi.   

 

ZM 9/063/2020 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu 

mateřských škol mezi městem Soběslav a obcemi Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice, 

Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, 

Třebějice, Vesce, Vlastiboř, Zálší a Zvěrotice. 

 

ZM 9/064/2020 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1874/271 o celkové výměře 22 m

2
  

v k. ú. Soběslav ve vlastnictví města společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, za 

cenu dle znaleckého posudku, tj. 650 Kč/m
2
. 

 

ZM 9/065/2020 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků p. č. 177 a p. č. 176/1 o celkové 

výměře 465 m
2
, oba v k. ú. Vesce, ve vlastnictví města p. Františku Smíškovi, Soběslav, za 

cenu dle znaleckého posudku, tj. 60 Kč/m
2
. 

 

ZM 9/066/2020 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 1688/10 o výměře 59 m

2
 a p. č. 

1688/11 o výměře 70 m
2
, oba v k. ú. Soběslav, p. Pavlu Dvořákovi, Praha, a p. Petru 

Dvořákovi, Praha, které jsou ve vlastnictví města, za cenu dle znaleckého posudku, tj.  

550 Kč/m
2
. 

 


