POZVÁNKA
NA 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI,
které se koná ve středu 28. dubna 2021 od 18:00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi

Program jednání:
1.

Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2021

2.

Přijetí úvěru na předfmancování nástavby Senior-domu Soběslav

3.

Zrušení DSO Soběslavsko

4.

Poskytnutí daru HZS JčK

5.

Dotace na obnovu válečného hrobu v Nedvědicích

6.

OZV č. 1/2021 o nočním klidu

7.

Majetkové převody
A: Záměr prodeje bytu v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
B: Prodej bytu v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
C: Prodej části pozemku p. č. 924/1 v k. ú. Dráchov
D: Prodej části pozemku p. č. 1009/2 v k. ú. Soběslav

8.

Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav

9.

Různé

Ing. Jindřich Bláha v. r.
starosta města Soběslavi

Mgr. Pavel Lintner v. r.
místostarosta města Soběslavi

\/

Členům Zastupitelstva města Soběslavi
Soběslav 19. dubna 2021

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2021
2. Přijetí úvěru na předfmancování nástavby Senior-domu Soběslav
3. Zrušení DSO Soběslavsko
4. Poskytnutí daru HZS JčK
5. Dotace na obnovu válečného hrobu v Nedvědicích
6. OZV č. 1/2021 o nočním klidu
7. Majetkové převody
A: Záměr prodeje bytu v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
B: Prodej bytu v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
C: Prodej části pozemku p. č. 924/1 v k. ú. Dráchov
D: Prodej části pozemku p. č. 1009/2 v k. ú. Soběslav
8. Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav
9. Různé
K bodu č. 1 - Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2021
V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu změny č. 1 rozpočtu města v roce 2021 včetně tabulkové přílohy
zpracovaná vedoucí finančního odboru MěU Soběslav Bc. Zuzanou Schejbalovou
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva zpracovaná vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou
Schejbalovou
K bodu ě. 2 - Přijetí úvěru na předfinancování nástavby Senior-domu Soběslav
V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu přijetí úvěru na předfmancování nástavby S-domu zpracovaná
vedoucí finančního odboru MěU Soběslav Bc. Zuzanou Schejbalovou
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva zpracovaná vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou
Schejbalovou
K bodu ě. 3 - Zrušení DSO Soběslavsko
V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu zrušení DSO Soběslavsko zpracovaná starostou města a
předsedou DSO Ing. Jindřichem Bláhou včetně přílohy
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva zpracovaná starostou města a předsedou DSO
Ing. Jindřichem Bláhou
K bodu ě. 4 - Poskytnutí daru HZS JčK
V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu poskytnutí daru HZS JčK zpracovaná pracovnicí kanceláře
tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Hanou Petrů
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva zpracovaná pracovnicí kanceláře tajemníka MěÚ
Ing. Hanou Petrů

K bodu č. 5 - Dotace na obnovu válečného hrobu v Nedvědicích
V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu investičního záměru a podání žádosti o dotaci na obnovu
válečného hrobu v Nedvědicích zpracovaná pracovnicí kanceláře tajemníka MěU Soběslav
Ing. Hanou Petrů
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva zpracovaná pracovnicí kanceláře tajemníka MěU
Ing. Hanou Petrů
K bodu č. 6 - OZV č. 1/2021 o nočním klidu
V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu OZV č. 1/2021 o nočním klidu zpracovaná vedoucí odboru
organizačního a správy majetku MěU Soběslav paní Janou Křemenovou
■ návrh OZV č. 1/2021 o nočním klidu
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva zpracovaná vedoucí odboru organizačního a správy
majetku MěU paní Janou Křemenovou
K bodu č. 7 - Majetkové převody
V příloze:
■ důvodové zprávy včetně návrhů na usnesení k bodu č. 7 - Majetkové převody - zpracované
vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěU paní Janou Křemenovou
A:
Záměr prodeje bytu v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
B:
Prodej bytu v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě v Soběslavi
C:
Prodej části pozemku p. č. 924/1 v k. ú. Dráchov
D:
Prodej části pozemku p. č. 1009/2 v k. ú. Soběslav
K bodu č. 8 - Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav
V příloze:
■ informace z jednání Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav
■ pověření Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav k přípravě textu smlouvy
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav

FO 1/2021

V Soběslavi dne: 14.4.2021

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAV
Dne 28. 4. 2021

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
Název: Změna rozpočtu města na rok 2021 - Rozpočtové opatření č. ZM 1/2021
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření č. ZM 1/2021 rozšiřuje schválený rozpočet města Soběslavi o
nové příjmy a výdaje, které vznikly během I. čtvrtletí letošního roku. Jedná se
zejména o přijatá rozhodnutí dotací, výdaje se upřesňují dle výsledků výběrových
řízení, uzavřených smluv, rozhodnutí a dalších dokumentů. Navrženým opatřením se
zvyšuje celkový objem rozpočtových příjmů města na rok 2021 o 21 940 753,98 Kč a
výdajů o 21 692 769,84 Kč. Z rozpočtového opatření č. ZM 1/2021 vzniká nadbytek
ve výši 247 984,14 Kč. Konkrétní změny jsou uvedeny v přiložené tabulce
s komentářem, včetně rekapitulace akcí pro rok 2021 v městské památkové zóně.

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města:
a) Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi - Rozpočtové opatření č. ZM 1/2021
v předloženém znění.
b) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Soběslav
na poskytnutí dotace ve výši 1.487.000,-Kč.
Přílohy: Rozpočtové opatření č. ZM 1/2021 - tabulka s komentářem
Rekapitulace akcí pro rok 2021 v MRZ Soběslav - program regenerace
Změny schválené radou města Soběslavi týkající se rozpočtu 2020 - tabulka

Zpracovala: Mgr. Lucie Krejčí
/

Předložila: Bc Zuzana Rnhpihainvá

Návrh na změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2021 - Rozpočtové opatření č. ZM 1/2021
č.

Název položky

1.

Daň z příjmu fyzických osob

4 000 000,00 Kč

2.

Daň z přidané hodnoty

4 000 000,00 Kč

Příjmy

Výdaje

Příjem dotace na výkon náhradní rodinné péče za r.
3.

2020 dle rozhodnutí Úřadu práce

12 000,00 Kč

Výdaje spojené s výkonem náhradní rodinné péče za
4.

r. 2020 dle rozhodnutí Úřadu práce

5.

Příjem vratký části dotace - Poliklinika Soběslav - LSPP

6.

Odeslání části dotace Jčk - Poliklinika Soběslav - LSPP

7.

Stav. úpravy, přístav, a nástav. MŠ Nerudova

12 000,00 Kč

239 597,32 Kč

239 597,32 Kč
1 000 000,00 Kč

Příjem dotace na výkon náhradní rodinné péče za r.
8.

2021 dle rozhodnutí Úřadu práce

1 248 000,00 Kč

Výdaje spojené s výkonem náhradní rodinné péče za
9.

r. 2021 dle rozhodnutí Úřadu práce

10.

Vratka dotace - Sociálněprávní ochrana dětí

1 248 000,00 Kč
120 936,62 Kč

Částečná vratka dotace - Výstavba technické
11.

infrastruktury r. 2010 - RD Svákov

100 000,00 Kč

Příjem pokuty od vlastníků pozemků za nesplnění
12.

podmínek smlouvy

200 000,00 Kč

Příjem dotace - Zateplení domů č. p. 101-104,
13.

Soběslav

14.

Vratký dotací 2020 - spolky a sdružení

933 072,25 Kč
62 682,51 Kč

Příjem vratký části dotace - MŠ Nerudova Šablony II 15.

OPVVV

16.

Odeslání vratký dotace od MŠ Nerudova

227 871,00 Kč
227 871,00 Kč

Příjem dotace od JčK pro Senior dům na podporu
17.

sociálních služeb

18.

Odeslání dotace Senior domu

14 015 000,00 Kč
14 015 000,00 Kč

Příjem dotace pro ZŠ E. Beneše-projekt Odborná
19.

učebna jazyků - realizace 2020

880 164,90 Kč

Odeslání dotace ZŠ E. Beneše na financování projektu
20.

Odborná učebna jazyků

880 164,90 Kč

Vratka předfinancování projektu Odborné učebna
21.

jazyků ZŠ E. Beneše

948 166,00 Kč

22.

Prodej bytu ve vlastniství města Soběslavi

725 000,00 Kč

23.

Navýšení příspěvku na provoz Poliklinika Soběslav

300 000,00 Kč

Příjem dotace od Ministerstva kultury na městskou
24.

památkovou zónu

25.

Použití dotace na opravy MPZ

26.

Příjem dotace - Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021

1 235 000,00 Kč
1 235 000,00 Kč

3 000,00 Kč

°oužití dotace - Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 27.

asistence soc. prac. při sčítání

28.

Rekonstrukce kotelny - kino Soběslav

300 000,00 Kč

29.

Zvýšení provozního příspěvku - KD Soběslav

500 000,00 Kč

30.

Připojení kotelny na CZT - bývalá prodejna Svákov

150 000,00 Kč

3 000,00 Kč

Připojení kotelny na CZT - bývalé prodejna Svákov 31.

převod připravených výdajů z oprav na investiční

200 000,00 Kč

Připojení kotelny na CZT - bývalá prodejna Svákov 32.

převod připravených výdajů na investiční

200 000,00 Kč

33.

Zvýšení výdajů na krizová opatření

150 000,00 Kč

Příjem dotace od MPSV - na výkon agendy sociálně
34.

právní ochrany dětí

1 211 200,00 Kč

Výdaje spojené s výkonem agendy sociálně-prévní
35.

achrany dětí
lelkem

36.

:inancování - zvýšení rezerv na BÚ
lelkem

Zpracovala: Mgr. Krejčí

1 211 200,00 Kč

21 940 753,98 Kč

21 692 769,84 Kč

247 984,14 Kč

21 692 769,84 Kč

21 692 769,84 Kč

Komentář k návrhu na změnu rozpočtu města Soběslavi
na rok 2021 - rozpočtové opatření č. ZM 1/2021

Předkládaný návrh obsahuje na položce č. 1 a č. 2 změnu v příjmech z daně z příjmu fyzických
osob a z daně z přidané hodnoty dle predikce ministerstva financí ze dne 15.1. 2021.
Dle rozhodnutí Úřadu práce České Budějovice město obdrželo doplatek dotace spojený
s výkonem náhradní rodinné péče za rok 2020. Rozpočtové opatření obsahuje i zapojení této dotace
do rozpočtu r. 2021, položky č. 3 a 4.
Vzhledem k pandemii Covid - 19 nebyly dodrženy podmínky dotace na zajištění lékařské
pohotovostní služby v roce 2020. Došlo ke krácení dotace o částku 239 597,32 Kč, odpovídající
hodinovému fondu roku 2020, kdy nebyla zajištěna lékařská pohotovostní služba, položky č. 5 a 6.
Na položce č. 7 dochází ke zvýšení výdajů na akci Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ
Nerudova ve výši 1 000 000 Kč dle výběrových řízení na dodavatele stavby.
Dle rozhodnutí Úřadu práce České Budějovice pro rok 2021 město obdrží na výdaje spojené
s výkonem náhradní rodinné péče dotaci ve výši 1 248 000 Kč, položka č. 8 a položka č. 9 zahrnuje
obdrženou dotací do rozpočtu města na rok 2021 ve výdajových položkách.
V rámci finančního vypořádání vznikla povinnost vrácení nevyčerpané dotace na
Sociálněprávní ochranu dětí v roce 2020 (položka č. 10) z důvodu nižší návštěvnosti pracovnic
v rodinách, menšímu počtu absolvovaných školení a nižším výdajům na mzdy pracovnic z důvodu
nařízených karantén.
V roce 2010 byla městu Soběslav poskytnuta dotace na výstavbu technické infrastruktury.
Podle podmínek poskytnutí dotace měl být ve stanoveném termínu k této technické infrastruktuře
dokončen příslušný počet bytových jednotek. Město Soběslav bylo vyzváno Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, aby vrátilo dotaci ve výši 100 000 Kč (položka č. 11) z důvodu zjištění částečného
nedodržení následných podmínek bytové výstavby. S položkou č. 11 souvisí i položka č. 12, která
ukládá povinnost vlastníkům pozemků za nesplnění podmínek smlouvy zaplatit pokutu v celkovém
součtu 200 000 Kč do rozpočtu města Soběslav na r. 2021.
Po vyúčtování akce „Zateplení domů č. p. 101-104" došlo k doplatku dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj, položka č. 13. Samotná akce byla z rozpočtu města zaplacena již v roce 2020.
Vlivem pandemie Covid - 19 některé spolky a sdružení nemohly vyčerpat schválené dotace
na akce z rozpočtu r. 2020 a dle vyúčtování jednotlivých organizací muselo dojít k vrácení poměrných
částí. Celkem se jedná o 62 682,51 Kč, položka č. 14.
Covid -19 ovlivnil i možnost využít dotaci pro MŠ Nerudova Šablony II - OP VVV, na
personální podporu, vzdělávání pedagogických pracovníků a např. projektovou výuku apod.
Vzhledem k uzavření MŠ nebylo možné všechny prostředky vyčerpat a dle podmínek je nutné
poměrnou část ve výši 227 871 Kč vrátit, položky č. 15 a 16.
Na položkách č. 17 a 18 do rozpočtu města na r. 2021 se zapojuje jako každoročně dotace pro
Senior dům od Jihočeského kraje, letos ve výši 14 015 000 Kč.
V roce 2020 došlo v ZŠ E. Beneše k realizaci projektu „Odborná učebna jazyků". Škola podala
vyúčtování akce poskytovateli dotace Ministerstvu pro místní rozvoj a dle rozhodnutí byla škole
přiznána dotace v konečné výši 880 164,90 Kč. Škola následně provede vrátku na předfinancování

projektu ve výši 948 166 na účet města, položka č. 21. Částka ve výši neuznaných nákladů jde na vrub
rozpočtu školy.
Během měsíce března 2021 došlo k prodeji bytu na Ohradě obálkovou metodou a nejvyšší
nabídka dosáhla výše 1 625 000 Kč. Vzhledem kjiž plánovaným příjmům je pouze rozdílná částka
zahrnuta do změny rozpočtu, položka č. 22.
Položka č. 23 navyšuje příspěvek pro Polikliniku Soběslav na r. 2021 na základě žádosti p.
Hákové pověřené vedením Polikliniky Soběslav vzhledem ktomu, že se o dotaci na pokrytí
financování z Jihočeského kraje rozhodne až během května 2021, je nutné zajistit finanční způsobilost
této organizace.
Rozhodnutím Ministerstva kultury město Soběslav obdrží dotaci na regeneraci Městské
památkové zóny na rok 2021 ve výši 1 235 000 Kč, položky č. 24 a 25. Finanční prostředky se využijí
na obnovu fary Římskokatolické farnosti v Soběslavi (viz. tabulka). S Římskokatolickou farností bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace ve výši 1.487.000,-Kč (1.235.000,- dotace z MK
a 252.000,-Kč z rozpočtu města).
V souvislosti se Sčítáním lidu, domů a bytů obdrží město dotaci na pokrytí personálních
nákladů pro asistenci sčítacích komisařů ve výši 3 000 Kč položka č. 26 a 27.
V letošním roce je plánována rekonstrukce kotelny v budově kina Soběslav, položka č. 28
zahrnuje navýšení kapitoly o 300 000 Kč.
Vzhledem ke snížení příjmů z důvodu nekonání kulturních akcí je nutné podpořit rozpočet
Kulturního domu o částku 500 000 Kč, položka č. 29.
Položky č. 30 až 32 obsahují navýšení a změnu z běžných výdajů na investiční v kapitole
„Lokální zásobování teplem", která zajistí připojení kotelny bývalé prodejny na Svákově na CZT.
Položka č. 33 je navýšení kapitoly „Krizová opatření" - jedná se o výdaje spojené s nákupem
ochranných prostředků Covid-19.
Posledními položkami návrhu na změnu rozpočtu je příjem dotace od Ministerstva práce a
sociálních věcí na pokrytí výdajů spojených s agendou sociálně-právní ochrany dětí.
Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2021 částky
179 905 903,98 Kč, výdajů 185 623 969,84 Kč a na financování bude použito 5 718 065,86 Kč z rezervy
na běžných účtech viz tabulka. K 31. 12. 2020 byl zůstatek na základních běžných účtech města
35 587 024,31 Kč. Na běžných účtech celkem (včetně fondů) 36 959 095,44 Kč.

Příjmy v Kč
Schválený rozpočet

157 965 150

Výdaje v Kč

Financování v Kč

163 931 200

5 966 050

Úpravy

21 940 753,98

21 692 769,84

-247 984,14

Upravený rozpočet

179 905 903,98

185 623 969,84

5 718 065,86

Zpracovala: Mgr. Lucie Krejčí

Rekapitulace akcí pro rok 2021 v MPZ Soběslav - Program regenerace, v Kč

kulturní
Druh vlastníka
r.č.pam památka(identifikace akce obnovy(stručná FO,PO,církev,
átky
objektu)
charakteristika)
obec

106069 fara
celkem

obnova střešní
krytiny,včetně
klempířských prvků,
obnova latí, částečná
obnova krovu,
obnova vnějších
omítek
církev

předpokládané
náklady

prostředky
vlastníka
%

2 517 613 1030 613
2 517 613 1 030 613

obce

40,94

prostředky
%

252 000

252 000

MK

10

prostředky

1 235 000

1 235 000

%

49,05

Rozpočtové opatření č. RM 5/2020

Schváleno usnesením Rady města Soběslavi č. 1/002/2021 zde dne 5. 1. 2021
zm.č.

Popis změny

Příjmy

1.

Příjem neinvestiční dotace z MPSV projekt
"Zábavné léto" ZŠ E. Beneše

Kč

2.

Odeslání dotace pro ZŠ E. Beneše - projekt
"Zábavné léto"

Kč

3.

Převod běžných výdajů na investice - nová
technologie ASŘ ČOV - Soběslav

- 1 180 000,00
Kč

4.

Investiční výdaje - nová technologie ASŘ ČOV
Soběslav

Kč

5.

Převod investičních výdajů na výdaje běžné Městská policie

Kč

6.

Výdaje běžné - Městská policie

Kč

7.

Převod investičních výdajů na výdaje běžné financování schváleného projektu ZŠ E.
Beneše

Kč

8.

Výdaje běžné - ZŠ E. Beneše

9.

Činnost místní správy - investice

10.

Činnost místní správy - běžné výdaje
Celkem

11.

Kč

Výdaje

92 275,96

92 275,96

Financování
Celkem

92 275,96

1 180 000,00
95 000,00
95 000,00

7 622,80
7 622,80

Kč
190 000,00
Kč
190 000,00
Kč
92 275,96
Kč
Kč

Kč

92 275,96

Kč

92 275,96

Rozpočtové opatření č. RM 6/2020

Schváleno usnesením Rady města Soběslavi č. 3/017/2021 zde dne 2. 2. 2021
zm.č.

Popis změny

Příjmy

1.

Neobdržení dotace Náhradní rodinná péče narovnání na skutečnost

Kč

8 000,00

2.

Neobdržená dotace - Dotace od obcí (výkon
státní správy) narovnání na skutečnost

Kč

21 000,00

3.

Neobdržená dotace - "Zateplení domů 101/1
až 104/1 narovnání na skutečnost

- 1 107 494,00
Kč
- 1 136 494,00
Kč

Celkem
4.

Výdaje

Financování -použití prostředků z BÚ
Celkem

- 1 136 494,00
Kč

Kč
- 1 136 494,00
Kč
- 1 136 494,00
Kč

FO 2/2021

V Soběslavi dne:

14. 4 2021

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAV
Dne 28. 4. 2021

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
Název: Přijetí úvěru na předfinancování nástavby Senior - domu Soběslav
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Soběslavi přijalo dne 16. 12. 2020 usnesení ZM 12/089/2020, kterým
schvaluje realizaci akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi11. Financování akce, která bude
z části hrazena z dotace, bude zajištěno úvěrem ve výši 40.000.000,-Kč.
Pro zaslání nabídky na poskytnutí úvěru byly osloveny 3 banky, u kterých má město vedeny
bankovní účty - Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s. a Oberbank AG. Oberbank AG
nabídku nepodala. Z předložených nabídek ve dvou variantách (plovoucí a fixní úroková
sazba) byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka od České spořitelny, a. s. Na základě
projednání v radě města a ve finančním výboru byl ZM doporučen ke schválení úvěr
s následujícími parametry: fixní úroková sazba ve výši 1,69 % p. a. od České spořitelny, a. s.
Úrok z půjčených fin. prostředků bude hrazen pouze ze skutečně čerpané částky. Úvěr bude
zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy města a schválenou dotací. Splatnost úvěru je
plánována 5 let do roku 2026, možné je i dřívější splacení.

NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města:
a) Schvaluje přijetí úvěru ve výši 40.000.000,-Kč na financování akce „Nástavba
Senior-domu v Soběslavi44 s fixní úrokovou sazbou 1,69 % p. a. od České spořitelny, a.
s.
b) Pověřuje starostu města k uzavření Smlouvy o úvěru č. 10030/21/LCD mezi městem
Soběslav a Českou Spořitelnou, a.s., s uvedenými parametry.

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI
28. 4. 2021

Zrušení DSO Soběslavsko

Důvodová zpráva:
V roce 2003 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 7/058/2003 vstup města
Soběslavi do Svazku obcí Soběslavsko. Svazek obcí tvoří, kromě našeho města, dalších 12
obcí.
Až do roku 2017 byl svazek aktivní a realizoval množství projektů, například studii
cyklostezky na opuštěné železniční trati, variantní návrh změny trasy cyklostezky Lužnice,
zlepšení vybavení veřejných prostor (koše, lavičky, květináče, stojany na kola),
cykloturistická odpočívadla, ... DSO Soběslavsko je partnerem turistické oblasti Toulává.
V posledních čtyřech letech již nejsou k dispozici dotační tituly pro svazky obcí a Svazek
obcí Soběslavsko tak nevykonává téměř žádnou činnost. Projekty, které dříve řešil DSO, jsou
nyní samostatně řešeny jednotlivými obcemi včetně členství, například v turistické oblasti
Toulává.
Na jednání valné hromady svazku byla opakovaně tato situace řešena a bylo rozhodnuto
o zrušení DSO Soběslavsko. Toto zrušení musí projednat a odsouhlasit všechna zastupitelstva
obcí, tedy i zastupitelstvo našeho města.
K 16. 4. 2021 již o zrušení DSO rozhodla zastupitelstva obcí Dráchov, Myslkovice, Roudná,
Vesce a Vlastiboř.

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko.

Příloha:
Problematika zrušení a zániku dobrovolného svazku obcí zpracovaná Bc. Zuzanou
Schejbalovou

Zpracoval: Ing. Jindřich Bláha

Zrušení a zánik dobrovolného svazku obcí
Problematiku dobrovolných svazků obcí (dále jen „svazek obcí") upravují ust. § 49 až 53 zák.
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že je svazek obcí právnickou osobou řídí se jeho zrušení a zánik přiměřeně
ust. § 185 až 209 zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a stanovami
svazku:
1. Dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích (...zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o
založení nebo rušení právnických osob...) - musí být zrušení svazku obcí předem projednáno a
odsouhlaseno v zastupitelstvech členských obcí
2. Zrušení následně projedná příslušný orgán svazku obcí (valná hromada) za podmínek uvedených
ve stanovách svazku - dnem, kdy příslušný orgán svazku obcí schválí jeho zrušení, vstupuje
svazek do likvidace za přiměřeného použití ust. § 187 a násl. občanského zákoníku (protože není
příliš konkrétní úprava, komentáře doporučují zvolit zrušení svazku s likvidací ve smyslu ust. § 171
občanského zákoníku (...s likvidací se právnická osoba zrušuje mj....... d) dnem právní moci
rozhodnutí orgánu veřejné moci...)

3. Příslušný orgán svazku obcí (valná hromada) současně s projednáním zrušení svazku obcí povolá
likvidátora (likvidátorem může být osoba fyzická, výjimečně i osoba právnická, která musí ve
smyslu ust. § 189 odst. 1 občanského zákoníku mj. splňovat požadavky, které jsou stanoveny pro
členy statutárních orgánů právnických osob). Likvidátorem může být jmenován předseda svazku.
4. Likvidátor bez zbytečného odkladu podá krajskému úřadu návrh na zápis vstupu svazku obcí do
likvidace do rejstříku svazku obcí ve smyslu ust. § 187 odst. 2 občanského zákoníku.
K návrhu připojí:
- usnesení zastupitelstev všech členských obcí o schválení zrušení svazku obcí s likvidací
- rozhodnutí příslušného orgánu svazku obcí (valné hromady) o schválení zrušení svazku obcí
- pověření osoby likvidátora.
Po dobu likvidace užívá svazek obcí svůj název s dodatkem „v likvidaci'' - tuto skutečnost zapíše
krajský úřad do rejstříku svazku obcí, včetně osoby a údajů likvidátora a data zrušení svazku obcí.
5. Provedení likvidace po účetní stránce je podrobně popsáno v doporučení KÚ (k dispozici u paní
účetní).
6. Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání
likvidační podstaty nebo oznámení, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace (jak bylo s
likvidační podstatou naloženo, popř. též návrh na použití likvidačního zůstatku, sestaví účetní
závěrku) ve smyslu ust. § 205 občanského zákoníku a předloží ke schválení tomu, kdo jej povolal
do funkce, ev. tomu orgánu právnické osoby, který má působnost ho z funkce odvolat, popřípadě
působnost ho kontrolovat.
7. Poté likvidátor ve smyslu ust. § 207 občanského zákoníku podá do třiceti dnů od skončení likvidace
návrh na výmaz svazku obcí z rejstříku svazku obcí společně s:
konečnou zprávou o průběhu likvidace
souhlasem správce daně s výmazem dle ust. § 238 zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád).
Pro zápisy ani výmazy z rejstříku svazku obcí nejsou dostupné tiskopisy.

Za svazek obcí Soběslavsko

22. 2. 2021

Náměstí Republiky 59 / I
392 Ol Soběslav
7.1204156

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAV

Dne 28. 4. 2021
Poskytnutí daru - vybavení jednotky požární ochrany HZS JČK ÚO Tábor
Požární stanice Soběslav Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JČK) plní v rámci
města Soběslav úkoly vzniklé při různých mimořádných událostech, pří kterých dlouhodobě chybí
dopravní prostředek pro přepravu materiálu a technických prostředků jako jsou například požární
hadice, izolační vzduchové dýchací přístroje nebo technické prostředky na stavbu protipovodňových
stěn. Přívěsný vozík do 750 kg za dopravní automobil by takovou přepravu umožnil, ale HZS JČK
vzhledem k omezeným finančním prostředkům tento nákup stále odkládá.
Dále je pouze 13 příslušníků na požární stanici v Soběslavi vybaveno lehkou zásahovou přilbou,
zbývajícím 6 příslušníkům toto vybavení chybí. Lehká zásahová přilba poskytuje oproti klasické
zásahové přilbě větší stabilitu a komfort při nošení, velký rozdíl je v její hmotnosti, ochraně obličeje a
systému uchycení na hlavě. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům HZS JČK i tento nákup
stále odkládá.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje proto podal městu Soběslav žádost o poskytnutí daru a to
1 přívěsného vozíku a 6 ks lehkých zásahových přileb. Předpokládané náklady na pořízení tohoto
vybavení jsou celkem maximálně 80.000,- Kč, z toho maximálně 50.000,- Kč na přívěsný vozík a
maximálně 30.000,- Kč na přilby.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcného daru - přívěsného vozíku za dopravní automobil a
6 ks lehkých zásahových přileb v celkové hodnotě maximálně 80.000,- Kč Hasičskému záchrannému
sboru Jihočeského kraje.

Ing. Hana Petrů, pracovnice KT MěÚ Soběslav

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAV

Dne 28. 4. 2021

Dotace na obnovu válečného hrobu č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích
Předkládáme ke schválení investiční záměr a podání žádosti o dotaci Ministerstva obrany Zachování a
obnova historických hodnot I.
V důsledku zhoršujícího se stavu válečného hrobu č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích, který se nachází
na návsi na pozemku pare. č. 901/15, byl vypracován záměr jeho obnovy s cílem zlepšit stav pomníku
a pozdvihnout tak jeho význam. Investiční záměr obnovy spočívá v odbourání rozpadající se zídky
okolo pomníku včetně základu, založení nového základu a vyzdění nové zídky z lámaných žulových
bloků a vrácení kamenných sloupků. Stávající zábradlí bude očištěno tryskáním a protikorozně
ošetřeno pozinkováním. Středový žulový blok bude tryskáním pískem zbaven mechů a nečistot a
leštěná žula bude očištěna tlakovou vodou, dále budou opraveny nápisy a povrchy opatřeny
impregnací proti opětovnému uchycení nečistot. Zemina ze záhonu bude odstraněna a na novou
štěrkodrť bude položena dlažba ze žulových kostek.
Projekt s předpokládanými náklady 224.304,- Kč včetně DPH může být finančně podpořen
z dotačního programu Ministerstva obrany Zachování a obnova historických hodnot I. Výše dotace
může činit 80 % uznatelných nákladů, tedy 179.443,- Kč, podíl města z rozpočtu města by činil
44.861,- Kč.
Žádost o dotaci byla podána v lednu 2021 a jako povinná příloha bylo doloženo usnesení rady města
o schválení žádosti a záměru. Ministerstvo obrany považuje tuto přílohu za dostačující pouze u
statutárních měst, a proto vyzvalo město k doložení usnesení zastupitelstva města o schválení žádosti
o dotaci a investičního záměru.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s investičním záměrem a podáním žádosti o dotaci do dotačního
programu Ministerstva obrany Zachování a obnova historických hodnot I na akci „Obnova válečného
hrobu č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích".

Ing. Hana Petrů, Pracovnice KT MěÚ Soběslav

Město Soběslav

odbor organizační a správy majetku

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
tel. č.: 381508113, mob.: 725302589
e-mail: kremenova@musobeslav.cz, www.musobeslav.cz

Důvodová zpráva - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích vymezuje v § 5 odst. 6 dobu nočního klidu,
a to dobou od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Na základě tohoto ustanovení může město
formou obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
V této souvislosti se na město obrátilo několik pořadatelů akcí, které by svým průběhem
mohly narušit zákonem stanovenou dobu nočního klidu. Proto předkládáme zastupitelstvu
města návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o nočním klidu, která obsahuje veškeré
známé akce připravované v roce 2021, při kterých navrhujeme omezení doby nočního klidu.
Jedná se o akce konané na území města již v minulých letech. Navíc jsou do návrhu
vyhlášky zařazeny akce „Rocková noc“, která navazuje na každoroční festivaly Metalbarfest
konané v Automotoklubu Soběslav, „Tuningový sraz" konaný vATC Karvánky a „20. Výročí
Pizzerie Rosa" konané na nádvoří KD Soběslav.
Tradiční akce Stavění máje a pálení „čarodějnic" se letos z důvodu vládních nařízení
neuskuteční, proto nebyly do vyhlášky zahrnuty.
Konání ostatních akcí je podmíněno aktuálním epidemiologickým nařízením.
Touto obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o nočním klidu se ruší obecně závazná
vyhláška města č. 1/2020 o nočním klidu ze dne 19.2.2020.
Tato obecně závazná vyhláška nabyde účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2021
o nočním klidu v předloženém znění.

Město Soběslav

Zastupitelstvo města Soběslavi
Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č. 1/2021,
o nočním klidu

Zastupitelstvo města Soběslavi se na svém zasedání dne 28.4.2021 usnesením ZM
xx/xxx/2021 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČI. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.
ČI. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1
ČI. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší
1) Doba nočního klidu se vymezuje:
a) od 02:00 h do 06:00 h v noci z 5. na 6. června 2021 z důvodu konání festivalu
Soběslavská Country Plovárna,
b) od 24:00 h do 06:00 h v noci z 11. na 12. června 2021 z důvodu konání akce Rocková
noc,
c) od 2:00 h do 06:00 h v noci ze 12. na 13. června 2021 z důvodu konání festivalu Dobrovol,
Soběslavských slavností piva a Tuningového srazu
d) od 02:00 h do 06:00 h v noci z 25. na 26. června 2021 z důvodu konání tradiční akce
Gymplfest
e) od 24:00 h do 06:00 h v noci ze 17. na 18. července 2021 z důvodu konání festivalu
Kubešova Soběslav,
f) od 01:00 h do 06:00 h v noci ze 14. na 15. srpna 2021 z důvodu konání 20. výročí založení
Pizzerie Rosa,
g) od 02:00 h do 06:00 h v noci z 20. na 21. srpna 2021 z důvodu konání akce Loučení
s létem,
h) od 24:00 h do 06:00 h v noci z 11. na 12. září 2021 z důvodu konání srazu historických
vozidel O pohár města Soběslav 2021,
ch) od 24:00 h do 06:00 h v noci ze 17. na 18. září 2021 a z 18. na 19. září 2021 z důvodu
konání Soběslavských slavností
i) od 03:00 h do 06:00 h v noci z 31. prosince 2021 na 1. ledna 2022.
ČI. 4
Závěrečná ustanovení
1) Ruší se obecně závazná vyhláška města č. 1/2020 o nočním klidu ze dne 19.2.2020, a to
ke dni účinnosti této vyhlášky.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Pavel Lintner
místostarosta

Ing. Jindřich Bláha
starosta

1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou
nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. “

Město Soběslav

odbor organizační a správy majetku

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
tel. č.: 381508113, fax: 381524143
e-mail: han2alova@musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Důvodová zpráva k záměru prodeje bytu (byty se všemi součástmi a příslušenstvím,
se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku) v domě
č.p. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II

Město Soběslav v roce 2017 nabídlo v domech čp. 373 a 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II,
stávajícím nájemníkům byty k prodeji. Podmínky tohoto prodeje byly schváleny zastupitelstvem
města usnesením č. 16/128/2017 ze dne 19.12.2017. Byty, o které nebyl projeven zájem, zůstaly
ve vlastnictví města. V současné době došlo k uvolnění posledního z bytů ve vlastnictví města
v domě čp. 373 z důvodu přestěhování současných nájemníků a nabízí se jeho prodej.
Předkládáme proto zastupitelstvu města návrh podmínek prodeje tohoto bytu znovu formou
výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek před veřejností. Jedná se o bytovou
jednotku č. 373/1 o velikosti 2+1 a výměře 58,9 m2 na pozemku p.č. 1010/2, v domě č.p. 373
zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5320, nacházející se v prvním nadzemním
podlaží se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných
částech domu a pozemku, v ulici Na Ohradě, v k. ú. Soběslav.
Podmínky prodeje bytu byly radou města projednány a doporučeny zastupitelstvu města ke
schválení usnesením č. 8/079/2021 ze dne 13.04.2021.
Předmětem návrhu prodeje je:
a) byt se všemi součástmi a příslušenstvím (tj. sklepem a balkónem), nacházející se v prvním
nadzemním podlaží bytových domu čp. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II
b) spoluvlastnicky podíl na společných částech domu.
c) spoluvlastnický podíl na pozemku
Podmínky prodeje navrhujeme stejné jako při prodeji bytů schválených usnesením ZM
č. 13/091/2021 ze dne 03.02.2021.
Prodej uvolněných bytů v čp. 373 byl za obdobných podmínek formou obálkové metody
uskutečněn v roce 2019 a v březnu tohoto roku. Ve vlastnictví města nadále nezůstanou v tomto
domě žádné bytové jednotky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 373/1, tj. byt (se všemi součástmi
a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku) ve
vlastnictví města Soběslavi na pozemku p. č. 1010/2 v k. ú. Soběslav, v prvním nadzemním
podlaží domu čp. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1, o výměře 58,9 m2, dle
následujících podmínek:
a) prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek
před veřejností
b) účastníkem výběrového řízení může být pouze fyzická osoba nebo manželé, každý
účastník může podat pouze jednu nabídku
c) minimální kupní cena každého bytu činí 700.000 Kč
d) podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné peněžní jistoty při podání nabídky
ve výši 50.000 Kč na účet města (nevratná při odstoupení od nabídky)
e) splatnost zbylé kupní ceny je před podpisem kupní smlouvy
f) vítězem výběrového řízení bude uchazeč, který nabídne nejvyšší kupní cenu. V případě
rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas podání.

Zpracovala:
Jana Křemenová

Město Soběslav

odbor organizační a správy majetku

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
tel. č.: 3815081 13 , mob.: 725302589
e-mail: kremenova@musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Důvodová zpráva k prodeji bytu v domě čp. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II

Usnesením zastupitelstva ZM č. 13/091/2021 ze dne 03.02.2021 byl schválen záměr
prodeje dvou bytů se všemi součástmi a příslušenstvím v ulici Na Ohradě, Soběslav II, ve
vlastnictví města Soběslavi, formou výběrového řízení obálkovou metodou. Dne
08.02.2021 bylo vypsáno výběrové řízení na prodej jednoho z těchto bytů, a to bytu o
velikosti 2+1 a výměře 55,54 m2 nacházející se na pozemku p.č. 1010/2 v k.ú. Soběslav, v
prvním nadzemním podlaží domu čp. 373.
Do stanoveného termínu otevírání obálek bylo doručeno 19 nabídek na koupi.
Pořadí

Jméno účastníka

Nabídka (v Kč)

1.

Petra Hrůšová

1.625.000

2.

David Ježek

1.409.000

3.

Tereza Janotová

1.230.000

4.

Jitka Hyánková

1.216.000

5.

1.153.001

6.

Dana Ježková
Rostislav Štaubr

7.

Jan a Jitka Hyánkovi

1.125.000

8.

Jiří a Denisa Studení

1.102.000

9.

Milan Novotný

1.101.000

10.

Eliška Hyánková

1.057.000

11.

Radek Křiklán

1.055.000

12.

Dana Volfová

1.051.000

13.

David Studený

1.003.000

14.

Filip Studený

928.000

15.

Libor Podlaha

912.343

16.

Andrea Hrnčířová

911.000

17.

Jan Piha

851.000

18.

Blanka Hajná

811.628

19.

Andrea Trňáková

800.000

1.127.647

Nejvyšší nabídka ve výši 1.625.000 Kč byla podána paní Petrou Hrůšovou, Soběslav,
která se po písemném potvrzení zájmu stala vítězkou výběrového řízení.
Rada města doporučuje usnesením č. 7/063/2021 ze dne 30.03.2021 zastupitelstvu města
prodej bytu schválit.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 373/2, tj. bytu včetně
příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v1. nadzemním
podlaží domu čp. 373, v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní Petře Hrůšové, Soběslav za
cenu 1.625.000 Kč.

Zpracovala:
Jana Křemenová

Město Soběslav

odbor organizační a správy majetku

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
tel. č.: 3815081 13, mob.: 725302589
e-mail: kremenova@musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Důvodová zpráva prodeje části pozemku Mysliveckému spolku Krátoš Dráchov

Na základě žádosti předsedy Mysliveckého spolku Krátoš Dráchov a na základě usnesení
rady města č. 5/046/2021 ze dne 2.3.2021 předkládáme zastupitelstvu města k projednání
návrh prodeje části lesního pozemku p.č. 924/1 v k.ú. Dráchov o výměře 13 m2. V obci
Dráchov ještě není dokončena pozemková úprava, tzn. že jsou zde ještě PK pozemky,
v tomto případě požadovaná část pozemku p.č. 924/1 je vedená v katastru nemovitostí
jako PK 924 díl 1) a PK 922 díl 1). Myslivecký spolek vlastní pozemek p.č. 924/2, na
kterém je umístěna v jejich vlastnictví stavba objektu postavená v roce cca 1960, která
vždy sloužila jako provozní zázemí spolku. Historicky zastavěná touto stavbou je i
požadovaná část pozemku ve vlastnictví města. Odkoupením části tohoto pozemku chtějí
narovnat majetkové vztahy. Znaleckým posudkem Ing. Fialy byla stanovena cena
pozemku jako cena obvyklá ve výši 150 Kč/m2, při výměře 13 m2 je to 1.950 Kč.
Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti ponese kupující.
Záměr města prodat byl řádně zveřejněn na úředních deskách.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 924/1 o výměře 13 m2 v k.ú.
Dráchov, který je ve vlastnictví města, Mysliveckému spolku Krátoš Dráchov, za cenu
obvyklou ze znaleckého posudku, tj. 150 Kč/m2.

Zpracovala:
Jana Křemenová
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Město Soběslav

odbor organizační a správy majetku

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
tel. č.: 3815081 13, mob.: 725302589
e-mail: kremenova@musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Důvodová zpráva prodeje části pozemku Václavu Lagnerovi, Praha

Na základě žádosti Ing. Václava Lagnera, Praha a na základě usnesení rady města
č. 7/067/2021 ze dne 30.3.2021 předkládáme zastupitelstvu města k projednání návrh
prodeje části pozemku p.č. 1009/2 v k.ú. Soběslav o přibližné výměře 50 m2. Uvedený
pozemek, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, slouží v této části jako
přístupová cesta ke garážím v lokalitě Na Ohradách. Paní Jana Lagnerová, Soběslav,
vlastní sousední pozemek p.č. 988/1, hodlá ho rozdělit na dvě části a východní část
darovat svému synovi Václavu Lagnerovi. Odkoupením části městského pozemku, který
není v této části nikterak využíván, chtějí zajistit přístup k pozemku zahrady.
Na základě vypracovaného znaleckého posudku Ing. Fialy je cena obvyklá ve výši
250 Kč/m2, při výměře cca. 50 m2 je výsledná cena pozemku cca. 12.500 Kč.
Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti ponese kupující.
Záměr města prodat byl řádně zveřejněn na úředních deskách.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1009/2 o přibližné výměře
50 m2 v k.ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, Ing. Václavu Lagnerovi, Praha, za
cenu obvyklou ze znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m2.

Zpracovala:
Jana Křemenová
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V Soběslavi dne 15.4.2021
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Dne: 28.4. 2021
MATERIÁL PRO INFORMACI
Název: Informace zjednání Výboru pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav

Výbor pro průmyslovou zónu byl pověřen usnesením zastupitelstva města k úkolu sledovat
zájmy města v dopravě, zaměstnanosti, podnikání, životního prostředí a dalších důležitých
oblastech při rozvoji průmyslové zóny, jednat s vlastníky pozemků a shromažďovat podklady
projednání zastupitelstva.
Výbor schválil pro nastavení společných pravidel Jednací řád, který jednoznačně definoval
způsoby a časové harmonogramy předávání informací prostřednictvím zápisů a jejich příloh a
další potřebná vymezení.
Jednání výboru probíhala s pravidelností každý týden , členové s velkou odpovědností
v mezidobí setkávání plnili zadané úkoly, aby byla vždy zajištěna potřebná příprava a
dostatečné podklady pro další jednání.
Nezbytnou podmínkou byla příprava důkladné analýzy stávajícího stavu, která jasně nastavila
směr a oblasti pro jednotlivá jednání.
Hlavními projednávanými okruhy se stala:
• Doprava
• Inženýrské sítě - především nakládání s dešťovou a splaškovou vodou
• Krajinný ráz
• Udržitelný rozvoj
• Environmentální dopad
Výbor pracoval se základními dokumenty, které ovlivňují celý záměr. Zásadní pro dané téma
je Uzemní plán města Soběslavi, územní studie, Plán rozvoje našeho města Soběslav,
Posouzení potenciálního vlivu záměru na krajinný ráz a neméně důležitý pro vnímání rozvoje
daného území Generel krajinného rázu Jihočeského kraje.
Výše uvedené dokumenty spolu úzce souvisí a na dané úrovni jejich legislativní závaznosti
naznačují limity pro dané území. Jejich provazba vytváří a ukazuje ucelený obraz a filosofii
rozvoje daného území. Poskytnutá dokumentace firmou Exprin Property, s.r.o.byla
konfrontována s výše uvedenými dokumenty a záměry, které vycházejí z požadavků daného
území a zájmů našeho města.
Výbor pro průmyslovou zónu na základě profesionality jednotlivých členů rozpracovával
jednotlivá témata, tak, aby mohl nyní Vám zastupitelům předložit priority v jednotlivých
oblastech, skutečnost stávajícího stavu a doporučení dalšího řešení pro jejich naplnění.
Pro konfrontaci svých zjištění, návrhů a zajištění kvalifikovaných výstupů využíval výbor
konzultací s odborníky. Řada otázek byla položena vedoucí odboru životního prostředí pí Ing.
Marii Staňkové, Ing.,arch. Dagmar Buzu, panu Martinu Kučerovi.
Na svá jednání přizval výbor dopravní experty pana Cihelnu, paní Ing. Veroniku Valentovou
Ph.D. Předkládaný návrh na změnu územního plánu byl konzultován a právně ověřen Mgr.
Jiřím Cihlářem, advokátní kancelář Dohnal Bernard, s.r.o. Jednání výboru se účastnil také
starosta obce Zvěrotice pan Miloslav Novotný.

Výbor uplatnil i pověřenou kompetenci v jednání s vlastníky pozemků. Jednání se zástupci
firmy Exprin Property s.r.o. proběhlo 24.3.2021

Doporučení výboru pro rozvoj průmyslové zóny v jednotlivých oblastech

Udržitelný rozvoj
Dodržení principů udržitelného rozvoje představuje základní prioritu a doporučení výboru.
Identifikací ploch pro průmyslovou zástavbu v územním plánu jsme se rozhodli vzdát
přírodního bohatství zemědělské půdy ve prospěch průmyslové zóny. Proto je velmi důležité,
aby výstavba, která v této oblasti proběhne přinesla skutečnou přidanou hodnotu.
Udržitelný rozvoj deklarují též cíle územního plánování, jež jsou zakotveny v Zákoně č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v ustanoveních §18.
Mezi tyto cíle patří:
• Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích.
• Uzemní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.
Dle posouzení potenciálního vlivu na krajinný ráz je původně prezentovaný záměr v rozporu
s výše uvedenými cíli.
V souvislosti s udržitelným rozvojem doporučuje Výbor pro průmyslovou zónu věnovat
pozornost především následujícím oblastem:
Trh práce
Rozvoj průmyslové zóny má vygenerovat pracovní příležitosti pro obyvatele spádové oblasti
průmyslové zóny. Je třeba si však uvědomit, že aktuální míra nezaměstnanosti v Soběslavi a
okolí je velmi nízká a realizace nepřiměřeně velkého projektu může vést k odlivu kmenových
pracovníků firem, které aktuálně v regionu fungují a prosperují.
Způsob využití - typ podnikání
Případné vybudování logistického centra považuje výbor za neakceptovatelné porušení
principů udržitelného rozvoje s nepřiměřeným negativním dopadem v oblasti nákladní
dopravy, které by nepřineslo odpovídající strukturu pracovních příležitostí. Skladování má být
přípustné, pokud nepředstavuje převažující využití a pokud souvisí s výrobní činností v místě.
Etapizace rozvoje průmyslové zóny
Postupný rozvoj průmyslové zóny výbor preferuje s ohledem na situaci na trhu práce a kvůli
možnosti monitorovat reálné dopady na město a region a reagovat na ně. Snižuje se též riziko
vzniku prázdných nevyužitých hal.
Zhodnocení jednání se zástupci firmy Exprin Property s.r.o. v oblasti udržitelného
rozvoje
Pozitivní:

•

Ochota ještě před podáním záměru do El A jednat o smlouvě mezi městem a
investorem v rámci které (mimo jiné):
o Bude specifikováno % plochy, která bude využita pro výrobu
o Bude garantováno % plochy, která bude závazně zasmluvněna konečným
uživatelem před zahájením realizace stavby

Přetrvávající rizika:
• Realizace logistického centra. Výbor vyhodnotil toto riziko jako vysoké
z následujících důvodů:
o Aktuální představená verze projektu
o Požadavky na množství nákladní dopravy v rámci dopravní studie
o V jednání o budoucím nájmu se firma Exprin Property s.r.o. zaměřuje na velké
nadnárodní řetězce
o Investor plánuje výstavbu maximálně 'A záměru. Druhou polovinu
prodá/pronajme v době připraveného územního nebo stavebního povolení.
Variantou je i prodej celého záměru.
Doporučení a další kroky
1. Jednání s firmou Exprin Property s.r.o. ohledně přípravy smlouvy mezi městem
Soběslav a investorem - zajistí výbor, viz. materiál Pověření Výboru pro rozvoj
průmyslové zóny Soběslav k přípravě textu smlouvy
2. Zmapování potřeb, problémů a preferencí místních firem v oblasti trhu práce,
plánovaného rozvoje,... - zajistí výbor

Krajinný ráz
Základním cílem ochrany krajinného rázuje zachování zákonem deklarovaných hodnot. Jde
tedy o:
• zachování estetické hodnoty krajinného rázu hodnoceného území
• zachování přírodní hodnoty krajinného rázu hodnoceného území
• zachování významných krajinných prvků
• zachování zvláště chráněných území,
• zachování kulturních dominant krajiny,
• zachování harmonického měřítka krajiny,
• zachování harmonických vztahů v krajině,
• respektování případných ochranných podmínek přírodního parku či památkové zóny a
rezervace stanovenými vyhláškou, nebo zásad ZÚR příslušného kraje.
Pro území Jihočeského kraje byl zpracován Generel krajinného rázu. V souvislosti s řešeným
projektem v průmyslové zóně je třeba připomenout některé z cílů a podmínek ochrany
krajinného rázu stanovené v generelu pro oblast Táborsko - Soběslavsko:
• Respektování dominantního významu historických jader města Tábora, Soběslavi a
Veselí při rozvoji podél severojižní urbanizační osy
• Respektování kulturních dominant historických jader Tábora, Soběslavi a Veselí a
dalších drobných dominant vesnických sídel
• Chránit dochovanou cennou strukturu některých (zejména památkové chráněných)
vesnických sídel (zejména v prostoru Soběslavských blat) a respektovat formy, hmoty,
dimenze a měřítko staveb spoluvytvářejících ráz krajiny (zejména v západní části
oblasti)

• Chránit vizuální projev historických jader Tábora, Soběslavi a Veselí
V souvislosti s ochranou krajinného rázu doporučuje Výbor pro průmyslovou zónu věnovat
pozornost především následujícím oblastem:
Výška budov
Výška zásadně ovlivňuje uplatnění budov v krajině a má vliv na viditelnost kulturních
dominant. Pro oblast průmyslové zóny byla zpracována územní studie, která maximální výšku
budov stanovuje na úrovni 7 respektive 10 metrů. Uzemní studie není závazným regulativem,
nicméně v ní uvedené limity představují jasný požadavek formulovaný v rámci územního
plánování.
Velikost/měřítko zástavby
Představený projekt nerespektuje měřítko obvyklé v Soběslavi a to i ve stávající průmyslové
zóně ve východním okraji města před nádražím a porušuje tak Generel krajinného rázu
Jihočeského kraje. Přitom lze odvodit, že velikost hal je přizpůsobena především požadavkům
logistických center.
Zhodnocení jednání se zástupci firmy Exprin Property s.r.o. v oblasti krajinného rázu
Přetrvávající rizika:
• Realizace hal, které jak výškou, tak celkovým měřítkem a objemem nerespektuje
zástavbu obvyklou v Soběslavi a územní studii průmyslové zóny. Výbor vyhodnotil
toto riziko jako vysoké z následujících důvodů:
o Firma Exprin Property s.r.o. odmítá diskusi o zmenšení hal z ekonomických
důvodů.
o Dodaná „ekonomická analýza“ konstatuje zdražení projektu (v případě
zmenšení hal) o 100%. Nicméně bez detailnějšího vysvětlení,
o Zmenšení hal pro investora znamená nutnost zaměřit se na jiné cílové uživatele
hal.
Doporučení a další kroky
1. Příští jednání výboru s firmou Exprin Property s.r.o. bude probíhat za účasti
autorky vyhodnocení krajinného rázu pro EIA projektu.
2. Jednání s firmou Exprin Property s.r.o. ohledně přípravy smlouvy mezi městem
Soběslav a investorem - zajistí výbor, viz. materiál Pověření Výboru pro rozvoj
průmyslové zóny Soběslav k přípravě textu smlouvy
Cílem je aby limit na velikost a výšku budov byl součástí smlouvy.

Doprava
Firma Exprin Property s.r.o. očekává generovanou nákladní dopravu v objemu 620
(obousměrná intenzita) těžkých nákladních vozidel za den. Vzhledem ke skutečnosti, že firma
Exprin nezná aktuálně konečné uživatele a pracuje i s variantou, že celý záměr prodá, je třeba
počítat s tím, že generovaná nákladní doprava může dosahovat hodnot, které budou
prezentovány v rámci EIA (generovaná doprava dle metodiky ministerstva dopravy), tj. 1622
nákladních vozidel a 2564 osobních vozidel za den. Z toho 1442 nákladních vozidel a 1720
osobních vozidel v denní době (6 - 22 hod).

V rámci řešení problematiky dopravy doporučuje Výbor pro průmyslovou zónu věnovat
pozornost především následujícím oblastem:
Dostupnost městské části Soběslav - Chlebov a obce Zvěrotice
Aby nedošlo k výraznému zhoršení dopravní dostupnosti městské části Chlebov a obce
Zvěrotice je třeba v maximální možné míře zamezit zvýšení nákladní i osobní dopravy na
komunikací 11/135 a III/13521. Zároveň je třeba zajistit bezpečný pohyb pěších a cyklistů
mezi Soběslavi a Chlebovém.
Zohlednění stávajícího a plánovaného dopravního zatížení v dalších částech průmyslové zóny
S ohledem na výše uvedené požadavky připravil výbor vlastní koncepci dopravního řešení
navrhovaného záměru. Návrh počítá s následujícími úpravami:
• Úprava/zkapacitnění sjezdu z dálnice a obslužné komunikace.
• Z důvodu zvýšení automobilové zátěže nemůže být jižní část PZ přístupná ze
samostatného sjezdu z komunikace III/13521, aleje nutné využití účelové komunikace
podél dálnice D3 bez nárůstu dopravy NA na komunikaci 11/135 a III/13 521.
• Je nutné zkapacitnění průsečné křižovatky účelové komunikace a silnice III/13521. A
jejího optimálního napojení na jižní část, která bude v budoucnu sloužit i pro další
rozvoj zbylé průmyslové zóny.
Parkovací a odstavná místa pro kamiony
Představený záměr přinese významné navýšení kamionové dopravy v okolí Soběslavi.
Vzhledem k tomu, že nejbližší odstavné parkoviště pro kamiony je v Táboře, bylo Výborem
po zástupcích firmy Exprin požadováno vytvoření dostatečného počtu parkovacích a
odstavných míst pro kamiony v rámci nově realizovaných areálů.
Zhodnocení jednání se zástupci firmy Exprin Property s.r.o. v oblasti dopravy
Pozitivní:
• Firma Exprin počítá s realizací smíšené stezky pro pěší a cyklisty v úseku od
křižovatky Na pískách/Petra Bezruče kolem komunikace III/13521 k mostu přes
dálnici D3, pokud to bude v území technicky a prostorově možné realizovat. Firma je
ochotna se finančně podílet na zbývajícím úseku stezky do Chlebová.
• Ochota ještě před podáním záměru do EIA jednat o smlouvě mezi městem a
investorem v rámci které (mimo jiné):
o bude specifikován počet odstavných míst pro kamiony v rámci areálu
• Firma Exprin provede posouzení proveditelnosti dopravní varianty představené
výborem a předloží její výsledek. Pokud se tato varianta ukáže jako technicky a
finančně zvládnutelná, bude toto dopravní řešení doplněno do celkové zastavovací
studie a předloženo k posouzení dopravním specialistům ke schválení. V případě, že
tato varianta nebude technicky proveditelná, předloží Exprin odborný posudek, který
tato tvrzení podloží.
Přetrvávající rizika:
• Firma Exprin Property s.r.o. považuje stávající dopravní řešení za zcela vyhovující.
• Kapacitní posouzení bylo provedeno pouze pro křižovatku Na Pískách x Petra Bezruče
Doporučení a další kroky

1. Zadání vlastní dopravní studie - zajistí výbor
2. Jednání s firmou Exprin Property s.r.o. ohledně přípravy smlouvy mezi městem
Soběslav a investorem - zajistí výbor, viz. materiál Pověření Výboru pro rozvoj
průmyslové zóny Soběslav k přípravě textu smlouvy
Smlouva by měla obsahovat dohodu o finálním dopravním řešení PZ, počtu
parkovacích a odstavných stání, dohoda o údržbě komunikací.

Inženýrské sítě
Navržený projekt firmy Exprin má svým rozsahem nezanedbatelný dopad na stávající
inženýrské sítě ve městě.
Napojení průmyslové zóny na vodovodní řad, plynovod a elektrické vedení není zatím možné
posoudit neboť nebyly investorem předány potřeby těchto energií.
Z hlediska inženýrských sítí se jedná tedy převážně o způsob řešení likvidace srážkových a
splaškových vod v plánované průmyslové zóně.
V rámci řešení problematiky inženýrských sítí doporučuje Výbor pro průmyslovou zónu
věnovat pozornost především následujícím oblastem:
Kapacita městské čistírny odpadních vod
Před napojením průmyslového areálu firmy Exprin na kanalizační síť města Soběslav je nutné
prověření a zajištění dostatečné kapacity městské čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) s
ohledem na další rozvojové projekty města (Uzemní studie Pod Klenovicemi - výstavba RD a
budov občanského vybavení, Územní studie Svákov - výstavba bytových domů).
Způsob likvidace srážkových vod
Navržený záměr nepočítá s likvidací dešťových vod ze střech hal a ze zpevněných ploch
kolem hal pomocí vsakování. Firma Exprin plánuje srážkové vody retenovat v poldrech a
likvidovat je řízeným odpuštěním přes kanalizační stoku a bezejmennou vodoteč do
Čemovického potoka.
Srážkové vody ze střech hal A, D, C a z ploch přilehlých zpevněných komunikací kolem
těchto hal jsou odvedeny do nově navržených poldrů umístěných v jižní části průmyslové
zóny. Retenované srážkové vody budou řízené odpuštěny a přes vodní plochu u firmy
Rašelina odváděny dešťovou kanalizací pod areálem firmy Impregnace Soběslav do nově
zbudované dešťové kanalizace ústící do Čemovického potoka.
Srážkové vody ze střech hal B, E a z ploch přilehlých zpevněných komunikací kolem těchto
hal jsou odvedeny do nově navrženého poldru umístěného v severní části průmyslové zóny.
Retenované srážkové vody budou řízené odpuštěny do bezejmenné vodoteče vedené z
vodních ploch nad dálnicí mezi Chlebovém a Zvěroticemi. Bezejmenná vodoteč prochází
kolem bývalého Otavanu a zatrubněná ústí u mostu do Čemovického potoka. Do této
vodoteče jsou již nyní nově zaústěny dešťové vody z patního příkopu kolem železničního
koridom v úseku tunel-železniční přejezd u nádraží a z části příkopů podél komunikací 11/135

(nájezd na dálnici) a III/13521. Z důvodu navýšení průtoku dešťových vod v této vodoteči z
příkopů od koridoru a nových komunikací a dále v minulosti častému vybřehování navrhuje
výbor opět řešit likvidaci dešťových vod primárně vsakováním na pozemku investora a tím co
nejvíce ulevit tomuto problematickému místu.
Nemožnost vsakování vychází dle předaných podkladů firmou Exprin z hydrogeologického
posouzení území v jihozápadní části řešené průmyslové zóny (cca 1/5 řešeného území). Výbor
považuje toto dílčí posouzení jako nedostatečné pro projekt takového rozsahu a požaduje
posouzení celého předmětného území. Likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku
investora by mělo být prioritou i za cenu vyšších nákladů při zřizování vsakovacích objektů.
Zhodnocení jednání se zástupci firmy Exprin Property s.r.o. v oblasti inženýrských sítí
Pozitivní:
• Firma Exprin prověří, zda technicky a ekonomicky lze vsakovat na území
projektované průmyslové zóny.
Přetrvávající rizika:
• Aktuální projekt firmy Exprin Property s.r.o. nepočítá s likvidací srážkových vod
vsakováním. Veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch a střech hal v řešeném
území budou odvedeny přes retenční nádrže s řízeným odtokem do Čemovického
potoka.
• Firma Exprin neprověřila možnost přeložky vodovodu 2xDN300 u vlastníka
vodovodu
• Firma Exprin neprověřila u vlastníka ČOV stávající kapacity i s ohledem na další
rozvoj města
• Nově navržený odtok z poldru pro haly B a E je zaústěn severně od řešené zóny do
bezejmenné vodoteče, která vede kolem bývalého Otavanu v ulici Tyršova a ústí do
Čemovického potoka. Do této vodoteče jsou již nyní zaústěny dešťové vody z patního
příkopu kolem železničního koridom v úseku tunel-železniční přejezd u nádraží a z
části příkopů podél komunikací 11/135 a III/13521.
Dopomčení a další kroky
1.
Prověření stávající kapacity ČOV u vlastníka s ohledem na další rozvoj
města
2.
Jednání s firmou Exprin Property s.r.o. ohledně přípravy smlouvy mezi
městem Soběslav a investorem - zajistí výbor, viz. viz. materiál Pověření
Výboru pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav k přípravě textu smlouvy
Smlouva bude obsahovat dohodu o likvidaci srážkových a odpadních vod.
V Soběslavi 15.4.2021
Za Výbor pro rozvoj průmyslové zóny předkládá předseda Jaroslav Himpan.
Pověřena předáním materiálů: Mgr. Alena Krejčová

V Soběslavi dne 15.4.2021
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne: 28.4. 2021
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ
Název:
Pověření Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny města Soběslav k přípravě textu smlouvy.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Na společném jednání Výboru pro průmyslovou zónu a zástupců firmy Exprin Property s.r.o. se obě
strany dohodly, že budoucí dohoda ohledně diskutovaných témat by měla být ukotvena a
garantována ve smlouvě mezi investorem a městem Soběslav. Obě strany se dohodly na zájmu obou
stran o uzavření smlouvy o podmínkách výstavby v průmyslové zóny ještě před zahájením řízení EIA,
v případě, že dojde ke shodě mezi oběma smluvními stranami v časovém horizontu maximálně cca 6
měsíců.
Výbor pro průmyslovou zónu žádá Zastupitelstvo města Soběslav o pověření k přípravě textu výše
pojmenované smlouvy. Okruh témat, která budou předmětem textu smlouvy jsou zejména:
•
•
•
•
•
o
•

Procentuální vyjádření typu využití záměru pro výrobu
Garance procenta zasmluvnění konečných uživatelů a vlastníků před zahájením ÚŘ.
Soulad s principy generelu krajinného rázu Jihočeského kraje zejména výška a velikost staveb
Řešení parkovacích a odstavných míst pro nákladní dopravu
Likvidace srážkových vod
Vybudování cyklostezky v rámci území
Údržba a služebnost účelových komunikací

NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města
pověřuje Výbor pro Rozvoj průmyslové zóny Soběslav k přípravě textu smlouvy o podmínkách
výstavby v průmyslové zóně mezi městem Soběslav a firmou Exprin Property, s. r. o. Informace o
přípravě smlouvy bude předložena na příštím jednání ZM.
V Soběslavi 15.4.2020
Za Výbor pro rozvoj průmyslové zóny předkládá předseda Jaroslav Himpan.
Pověřena předáním materiálu: Mgr. Alena Krejčová

