USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 23. září 2020 od 18:00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi

ZM 11/069/2020
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. ZM 3/2020
v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Soběslav na
poskytnutí dotace v celkové výši 406.000 Kč.
3) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s TJ Spartak Soběslav na poskytnutí dotace
na financování akce „Oprava atletického oválu“ v celkové výši 1.615.000 Kč.

ZM 11/070/2020

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 3769/43 o výměře 76 m2 v k. ú.
Soběslav Správě železnic, státní organizace, Praha, za cenu 360 Kč/m2.

ZM 11/071/2020

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 4008 o výměře 1 823 m2 a
p. č. 4009 o výměře 157 m2, oba v k. ú. Soběslav, z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit
s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města
Soběslavi.

ZM 11/072/2020

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 4010 o výměře 88 m2 a
p. č. 4012/3 o výměře 269 m2, oba v k. ú. Soběslav, z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit
s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města
Soběslavi.

ZM 11/073/2020

Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemků p. č. 4011/1 o výměře 35 m2 a p. č.
2651/2 o výměře 30 m2, oba v k. ú. Soběslav, z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit
s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města
Soběslavi za kupní cenu ve výši 14.000 Kč.

ZM 11/074/2020
Zastupitelstvo města nesouhlasí s výstavbou v průmyslové zóně bez znalosti konkrétních
budoucích uživatelů staveb a bez znalosti konkrétního způsobu využití.

ZM 11/075/2020
Zastupitelstvo města zásadně nesouhlasí s výstavbou čistě skladových prostor v průmyslové
zóně.

ZM 11/076/2020
Zastupitelstvo města nesouhlasí s dopravním řešením navrhovaným v záměru JHC938 a
nesouhlasí s dopravními limity prezentovanými tamtéž. Při návrhu dopravního řešení je nutné
dbát na bezpečnost a kvalitu pohybu chodců a cyklistů na spojnici Soběslavi a Chlebova řešení musí zahrnovat chodníky a cyklostezky, které budou propojovat obě městské části.
Zastupitelstvo města nesouhlasí se započetím výstavby v průmyslové zóně, dokud nebude
vyřešena realizace potřebné infrastruktury a návazností na stávající objekty v průmyslové
zóně.

ZM 11/077/2020
Zastupitelstvo města ukládá radě města provést rešerši možností, jakými je možné nyní a
v horizontu pěti roků regulovat výstavbu v průmyslové zóně.

ZM 11/078/2020
Zastupitelstvo města nesouhlasí s návrhem výstavby Průmyslové zóny Soběslav podle
záměru JHC938 v předložené podobě.

ZM 11/079/2020
Zastupitelstvo města požaduje omezení velikosti záměru z pohledu celkové plochy záměru
a maximální velikosti jednotlivých realizovaných budov.

ZM 11/080/2020
Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit zápisy ze všech jednání týkajících se
průmyslové zóny a bezodkladně je předávat všem členům zastupitelstvu města.

ZM 11/081/2020
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby jednala s petičním výborem a do příštího
zasedání společně kvantifikovali požadavky na zmenšení záměru pro první etapu rozvoje
průmyslové zóny.

