USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 16. prosince 2020 od 18:00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi

ZM 12/082/2020
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. ZM 4/2020 –
v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s TJ Spartak Soběslav, z. s., na poskytnutí
dotace ve výši 400.000 Kč.

ZM 12/083/2020
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje rozpočet města Soběslavi na rok 2021 v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací ze schváleného rozpočtu
města na rok 2021 s TJ Spartak Soběslav, z. s., SK Domeček Soběslav, z. s., Florbal
Soběslav, z. s., Diakonií ČCE - středisko Rolnička Soběslav a Správou města Soběslavi,
s. r. o.

ZM 12/084/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavi na roky
2022–2024 v předloženém znění.

ZM 12/085/2020
Zastupitelstvo města schvaluje úplné znění zřizovací listiny ze dne 30. 3. 2005 včetně
dodatku č. 3 příspěvkové organizace města Soběslavi – Základní školy Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50, v předloženém znění.

ZM 12/086/2020

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1181/9 o výměře 830 m2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města, Pavlu Doležalovi, Soběslav, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 116,13 Kč/m2.

ZM 12/087/2020

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2918/10 o celkové výměře 558 m2
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, Růženě Kuníkové, Choustník, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 177,73 Kč/m2.

ZM 12/088/2020
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od Jihočeského kraje - pozemků p. č. 1047/4,
1047/9 a 1058/50 v k. ú. Chlebov o celkové výměře 2 558 m2.

ZM 12/089/2020
Zastupitelstvo města v návaznosti na usnesení č. ZM 2/011/2018 ze dne 17. 12. 2018:
a) bere na vědomí schválení žádosti o dotaci na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“
s využitím dotace z programu Ministerstva práce a sociálních věcí – 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020, podprogram 013 D 313 Podpora
reprodukce movitého a nemovitého majetku soc. služeb,
b) schvaluje realizaci akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ za podmínek stanovených
poskytovatelem dotace.

ZM 12/090/2020
a) Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.
Výbor bude sedmičlenný a budou v něm poměrným způsobem zastoupeny všechny volební
strany, které jsou v zastupitelstvu města.
Hlavním úkolem výboru bude sledovat zájmy města v dopravě, zaměstnanosti, podnikání,
životního prostředí a dalších důležitých oblastech při rozvoji průmyslové zóny, jednat
s vlastníky pozemků a shromažďovat podklady pro jednání zastupitelstva města.
Nominace členů výboru zašlou zástupci volebních stran k rukám starosty města do
15. 1. 2021.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zajistit účast zástupce vlastníka pozemků a
budoucího investora Průmyslové zóny Soběslav na příštím jednání zastupitelstva města, které
se bude konat 3. 2. 2021, k projednání důležitých záležitostí spojených s rozvojem
průmyslové zóny.
c) Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 10/068/2020.

