
USNESENÍ  
z 14. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 28. dubna 2021 od 18:00 hodin  

ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 

ZM 14/096/2021 
Zastupitelstvo města:  

a) Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. ZM 1/2021 – 

v předloženém znění. 

b) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Římskokatolickou 

farností Soběslav na poskytnutí dotace ve výši 1.487.000 Kč.  

 

ZM 14/097/2021 
Zastupitelstvo města: 

a) Schvaluje přijetí úvěru ve výši 40.000.000 Kč na financování akce „Nástavba Senior-domu 

v Soběslavi“ 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.  

 

ZM 14/098/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko.  

 

ZM 14/099/2021 
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. 

 

ZM 14/100/2021 
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“. 

 

ZM 14/101/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2021           

o nočním klidu v předloženém znění. 

 

ZM 14/102/2021 
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 m
2
, 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. 

 

ZM 14/103/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 373/2, tj. bytu včetně příslušenství 

a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu čp. 373 

v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní Petře Hrůšové, Soběslav, za cenu 1.625.000 Kč. 

 

ZM 14/104/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 924/1 o výměře 13 m

2
 v k. ú. 

Dráchov, který je ve vlastnictví města, Mysliveckému spolku Krátoš Dráchov za cenu 

obvyklou ze znaleckého posudku, tj. 150 Kč/m
2
.  

 

ZM 14/105/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1009/2 o přibližné výměře 50 m

2
 

v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, Ing. Václavu Lagnerovi, Praha, za cenu 

obvyklou ze znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m
2
.  

 

ZM 14/106/2021 
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 

zastupitelstva města.  

 

ZM 14/107/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí: 
a) s materiálem „Návrh úprav pro plochy smíšené výrobní SV” pro změnu č. 2 Územního 

plánu města Soběslav předloženým Výborem pro rozvoj Průmyslové zóny města Soběslav, 

b) s předáním materiálu „Návrh úprav pro plochy smíšené výrobní SV” zpracovateli 

Územního plánu města Soběslav k jeho posouzení a zapracování do změny č. 2 Územního 

plánu města Soběslav. 

 

 

 

 

 

V Soběslavi 28. dubna 2021 

 

 

 

 


