
POZV  ÁNKA
NA  15.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  SOBĚSLAVI,

které  se koná  ve středu  23.  června  2021  od 18:00  hodin

ve velkém  sále  Kulturního  domu  města  Soběslavi

Program  jednání:

1.  Závěrečný  účet  a účetní  závěrka  města  za rok  2020

2. Změna  č. 2 rozpočtu  i'něsta  na rok  2021

3. Majetkové  převody

A:  Prodej  bytu  v domě  čp. 374  v ulici  Na  Ohradě,  Soběslav

B: Prodej  pozemků  p. č. 3626/4,  3846/1  a 3664/136  v k. Ú. Soběslav

C: Prodej  pozemků  p.  č. 3623/6, 3623/7, 3626/5, 3626/6, 3626/7 a 3845/1

v k. ú. Soběslav

D:  Záiněr  prodeje  pozemku  p. č. 1926  v k. Ú. Zvěrotice

E: Prodej  částí  pozemků  p. č. 128/1,  129/8,  133/1,  133/5  a 135/39  v k. Ú. Vesce

F : Přijetí  daru  části  pozemku  - díl a) oddělený  z p. č. 3980 v k. Ú. Soběslav

G: Přijetí  daru  pozeinku  p. č. 3977/2  V k. ú. Soběslav

4. Jednací  řád  ZM

5. Zpráva  Výboru  pro  rozvoj  Průi'nyslové  zóny  Soběslav

6. Náyrh  na konání  místního  referenda

7. Různé

Ing.  Jindřich  Bláha  v. r.

starosta  města  Soběslavi místostarosta  města  Soběslavi



Členům  Zastupitelstva  města  Soběslavi

Soběslav  14. června  2021

PROGRAM  JEDNANI:

l.  Závěrečný  účet  a účetní  závěrka  i'něsta  za rok  2020

2.  Změna  č. 2 rozpočtu  města  na  rok  2021

3. Majetkové  převody

A:  Prodej  bytu  v domě  čp. 374  v ulici  Na  Ohradě,  Soběslav

B: Prodej  pozeinků  p. č. 3626/4,  3846/1  a 3664/136  v k. ú. Soběslav

C: Prodej  pozemků  p. č. 3623/6,  3623/7,  3626/5,  3626/6,  3626/7  a 3845/1  v k. ú. Soběslav

D:  Záměr  prodeje  pozernku  p. č. 1926  v k. ú. Zvěrotice

E: Prodej  částí  pozemlďi  p. č. 128/1,  129/8,  133/1,  133/5  a 135/39  v k. ťi. Vesce

F: Přijetí  daru  části  pozeinku  - díl  a) oddělený  z p. č. 3980  v k. ú. Soběslav

G: Přijetí  daru  pozemku  p. č. 3977/2  v k. ú. Soběslav

4.  Jednací  řád  ZM

5. Zpráva  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

6. Návrh  na konání  místního  referenda

7. Různé

K  bodu  č. 1-  Závěrečný  účet  a úěetní  závěrka  města  za rok  2020

V  příloze:

s důvodová  zpráva  k náwhu  závěrečného  účtu  a účetní  závěrce  města  za rok  2020  včetně

tabulkové  přílohy  a zprávy  auditora  zpracovaná  vedoucí  finančního  odboru  MěÚ Soběslav

Bc.  Zuzanou  Schejbalovou

Náwh  na usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  zpracovaná  vedoucí  finančnďlio  odboru  MěÚ  Bc.  Zuzanou

Schejbalovou

K  bodu  č. 2 -  Změna  ě. 2 rozpočtu  města  na  rok  2021

V  příloze:

s důvodová  zpráva  k návrhu  změny  č. 2 rozpočtu  města  v roce  2021  včetně  tabulkové  přílohy

zpracovaná  vedoucí  finančního  odboru  MěÚ  Soběslav  Bc.  Zuzanou  Schejbalovou

Náwh  na usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  zpracovaná  vedoucí  finančního  odboru  MěU  Bc.  Zuzanou

Schejbalovou

K  bodu  č. 3 -  Majetkové  převody

V  příloze:

u důvodové  zprávy  včetně  návrhů  na  usnesení  k bodu  č. 3 -  Majetkové  převody  -  zpracované

vedoucí  odboru  organizačního  a správy  majetku  MěÚ  paní  Janou  Křemenovou

A: Prodej  bytu  v domě  čp. 374  v ulici  Na  Ohradě,  Soběslav

B: Prodej  pozemků  p. č. 3626/4,  3846/1  a 3664/136  v k. ú. Soběslav

C: Prodej  pozeinků  p. č. 3623/6,  3623/7,  3626/5,  3626/6,  3626/7  a 3845/1  v k. ú. Soběslav

D: Záiněr  prodeje  pozernku  p. č. 1926  v k. ú. Zvěrotice

E:  Prodej  částí  pozernků  p. č. 128/1,  129/8,  133/1,  133/5  a 135/39  v k. ú. Vesce

F:  Přijetí  daru  části  pozei'nku  - díl  a) oddělený  z p. č. 3980  v k. ú. Soběslav

G: Přijetí  daru  pozemku  p. č. 3977/2  v k. ú. Soběslav



K  bodu  č. 4 -  Jednací  řád  ZM

V  příloze:

a důvodová  zpráva  k náwhu  jednacího  řádu  ZM  předložená  předsedkyní  kontrolního  výboru

ZM  Ing.  Ivetou  Matějů

s návrh  jednacího  řádu  ZM  s vyznačenýini  změnai'ni

a návrh  jednacího  řádu  v plném  znění

Návrh  na usnesení  - viz  důvodová  zpráva  předložená  předsedkyní  kontrolního  výboru  ZM

Ing.  Ivetou  Matějů

K  bodu  č. 5 -  Zpráva  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

V  příloze:

a návrh  podmíi'iek  pro  rozvoj  průmyslové  zóny  PZl,  PZ2  Soběslav  včetně  příloh

Náwh  na  usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  Výboru  pro  rozvoj  Průi'nyslové  zóny  Soběslav

K  bodu  č. 6 -  Návrh  na  konání  místního  referenda

V  příloze:

a návrh  na konání  místního  referenda  předložený  členem  ZM  p. Janei'n  Černýin

Náwh  na usnesení  -  viz  návrh  na konání  místního  referenda  předložený  členem  ZM  p. Janem

Černým



FO  3/2021 V Soběslaví  dne:  B, 6, 2021

MATERIÁL  PRO JEDNÁNi  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  SOBĚSLAVI

Dne  23.  6. 2021

MATERIÁL  K PROJEDNÁNÍ

Název:  Závěrečný  účet  a schválení  účetní  závěrky  města  Soběslavi  za rok  2020

Důvodová  zpráva:

1 ) Závěrečný  účet  města  Soběslavi

V souladu  s platnými  právními  předpisy  byl ke dni  5. 5.2021  sestaven  návrh  Závěrečného

účtu  města  Soběslavi  za rok 2020,  který  vypovídá  o hospodaření  města  a jeho  majetkové

situaci.  Dokument  obsahuje  tabulkové  části  a přílohy,  které  se staly  podkladem  pro sestavení

závěrečného  účtu.  Výsledkem  rozpočtového  hospodaření  města  za rok 2020  je přebytek  ve

výši  7.610.700,06  Kč. Kdatu  31. 12. 2020  nemá  město  žádné  nesplacené  úvěry  ani jiné

dlouhodobé  závazky,  výše  dluhové  služby  je nulová.  Hospodaření  města  bylo  přezkoumáno

nezávislým  auditorem,  který  nezjistil  žádné  chyby  a nedostatky,  které  by negativně  ovlivnily

hospodaření  města.  Zpráva  auditora  tvoří  samostatnou  přílohu  závěrečného  účtu.

2) Schválem  účetní  závěrky  města  Soběslavi  za rok  2020

Účetní  závěrka  města  Soběslavi  za rok 2020  byla  zpracována  s cílem  dosažení  věrného  a

poctivého  obrazu  předmětu  účetnictví  a finanční  situace  města.  K rozhodování  o schválení

účetní  závěrky  jsou  účetní  výkazy,  zpráva  o výsledku  interního  auditu,  inventarizační  zpráva

a zpráva  o provedení  přezkoumání  hospodaření  města  za rok 2020  nezávislým  auditorem

Za  rok 2020  město  vykazuje  kladný  Hospodářský  výsledek  ve  výši  26.839.503,07  Kč.

K rozhodnému  dni město  neeviduje  žádné  závazky  po splatnosti,  přijaté  transfery  jsou  řádně

vyúčtovány  a pohledávky  jsou  vymáhány  v souladu  s daňovým  řádem  Město  nemá

zastavený  žádný  majetek  a neručí  ani  jiným  subjektům  za závazky.

NÁVRH  USNESENí

Zastupitelstvo  města  Soběslavi:

1)  Uděluje  souhlas  s celoročním  hospodařením  města  Soběslavi  za rok  2020  a

schvaluje  závěrečný  účet  města  Soběslavi  za  rok  2020  včetně  zprávy

nezávislého  auditora  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  města  Soběslavi  za

rok  2020,  a to bez  výhrad.

2)  Schvaluje  účetní  závěrku  města  Soběslavi  za rok  2020

Přílohy:  1) Závěrečný  účet  města  Soběslavi  za rok  2020  včetně  příloh

2) Účetní  závěrka  města  Soběslavi  za rok 2020  včetně  příloh

Zpracovala:  Bc. Zuzana  Schejbalová



ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  MĚSTA  SOBĚSLAVI  ZA  ROK  2020

V soulacki s 617 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtovýcli  pravidlecli  ťizeinnícli rozpočtů, ve
Zllěl]Í  platnýcli  předpisů,  sestavuje  Město  Soběslav  ke dni  5. 5. 2021  Závěrečný  ťičet  za rok

2020.

Údaje  o organizaci:

Identifikační  číslo 00252921

Název Město  Soběslav

Ulice,  čp. náiněstí  Republiky  59/I

Obec Soběslav

PSČ, pošta 39201  Soběslav

Kontaktní  ťidaje:

Telefon 381 508  1ll

fax 381 524  143

e-inail mesto@,inusobeslav.cz
www.stránky www.musobeslav.cz

Obsali  závěrečnélio  ťičtri:

VI.

VII.

VIII.

IX.

Plněn'í  rozpočtu  příjinťi  a výdajů  iněsta  za rok  2020

Výsledek  hospodaření  iněsta  za  rok  2020

I-Iospodářská  činnost  iněsta

Stavy  a obraty  na  1iankovnícli  ťičtecli,  peněžní  fondy

Přeliled  a vyrižití  transferči  poskytmitýcli  od  jiných  veřejnýcli  rozpočtů  a převody

z ostatnícli  vlastnícli  fondťi

Finanči'ií  liospodaření  zřízenýcli  právnickýcli  osob

Majetek  iněsta

Zadhiženost  n"iěsta

Zpráva  o výsledkri  přezkoumání  liospodaření  ariditorein

Přílohy:

1)  Příloha  č. 1-  tabrilka  č. 1 - Pll]ěl]Í  rozpočtu  iněsta  Soběslavi  za rok  2020  po

konsolidaci  + podrobný  koinentář

2)  Příloha  č. 2. - tabulka  č. 2 -  Seznain  přijatýcli  dotaď  z jinýcli  veře.jných  rozpočtů

3)  Zpráva  o výsledlcu  přezkouinání  hospodaření  ariditorem

1



I.  'Údaje  o plněnípříjmů  a výdajů  za rok  2020 (v Kč)

Schválený

rozpoČet

Upravei'iý

rozpočet

Pinění

k 3 l. 12. 2020

% plnění

k Lll)l'aV.

i'ozpočtu

Nekonsolidované  přijiny 172 070 850 207 834 218 428 720 984 206,28

Příjmy  po konsolidaci 172 070 850 206 434 218 214 409 775 103,86

v tom:

Třida í -  daňové př3jmy i22  500 000 115 857 970 i2i576447 104,94

Třída  2 -  nedaňové  příjiny

běžné

20 329 000 23 309 440 25 065 820 107,54

Třída  3 -  i"iedaňové  příjiny

kapítálové

i OOO OOO i OOO OOO I 270 169 127,02

TřÍda  4 -  přijaté  dotace  a

transfery  (včetně  převodu

z vlast.  fondťi)

28 24i  850 67 666 808 67 469 339 99,99

Nekonsolidované  výdaje ]77  254 283 217  478 249 421 110284 193,63

Výdaje  po konsolicžaci 177  254  283 216 078 249 206 799 074 95,71

v toin:

Třída  5 -  běžné  výdaje 124 163 900 í63810351 154 356 104 94,23

Třída 6 - kaliitálové výda.je 53 090 383 53 667 897 52 442 970 97,72

Saldo:  příjmy  -  výdaje  po

konsolidaci

- 5 183 433 - 9 644 030 7 610 700 78,92

Třída  8 -  í"inancování: 5 183 433 9 644 030 -7 610 700 78,92

Úda.je o plnění rozpočtu příJinů,  výdajči a o clalších finančních operacích v členění podle
rozpočtové  skladbyjsou  obsaženy  v příloze  č. I a ve  výkazu  Fin  2-12.

V  rámci  nekonsolidovanýcli  příjinťi  a výdajťi  byly  prováděi"iy  předevšíin  převody  mezi  vlastníini

ťičty  a fondy.  Oproti  plánovanéinu  scliodku  ve  výši  9 644  i'nil.  Kč,  vznikl  rozpočtový  přebytek  ve

výši 7 610 inil. Kč. Přebytek rozpočtri vznikl  částečně VYŠŠÍI]1 plněníi'n daňových přijinť'i, než
bylo  očekáváno  (o 5 718  mil.  Kč)  a nevyčerpáním  rezervních  finančnícli  prostředků  ve

výdajích.

II.  Výsledek  hospodaření  města  za  rok  2020

Výsledkem  liospodaření  iněsta  Soběslavi  za  rok  2020  je zisk  ve  výši  26.839.503,-  Kč.  Ódaje

vycliázejí  z Rozvahy  a Výkazri  ziskri  a ztráty  za  rok  2020.

( v  Kč)

Výnosy  celkem 181  909 465

v toin:

výnosy  z činnosti 29 404 732

í-inanční  výnosy 847 298

V')"l]OSY  Z transferči 39 906 144

výnosy  ze sdílených  dai'ií  a poplatků 1ll  751 291

Náklady  celkem 155  069 962

v toin:

náklady  z čiiinosti 114  245 361

í-ínanční  náklady o

náklady  na  ti-ansfery 36 936 631

daň  z příjmťi 3 887 970

Výsledek  hospodaření  běž.  úč.  období 26 839 503

2



III.  Hospodářská  činnost  niěsta

Město  Soběslav  v roce  2020  neprovozovalo  liospodářskou  čii'uiost.  Vešl<eré  náklady  a výnosy

byly  realizovány  v hlavní  činnosti.

IV.  Stavy  a obraty  na bankovních  účtech,  peněžní  fondy,  pokladny

Zůstatek  na všecli  bankovních  ťičtecli  a v pokladnácli  iněsta  ke dni 31. 12. 2020  činí  37. 044.

776,-Kč.

(v Kč)

Bai'ncovní  ťičet Počáteční  stav  k 1. 1.

2020

Obrat Konečný  stav  k 31. 12.

2020

Základní  běžné  ťičty 27 974 537 + 7 612 487 35587024

Fond  rozvoje

bydlení

2 288 858 - í 13 5 74 I í í 53 117

Sociální  fond 259 415 -40 461 218 954

Pokladny 44 3 i 8 +41 363  85 681 ,

Vobratech  běžnýcli  ťičtťijsou  za]irnrity  veškeré  přijaté  platby,  ťi]-,rada  výda.jů  a převody  inezi

ťičty  v ráinci  rozpočtovélio  liospodaření.  Město  Il]á  vytvořeny  2 peněžní  fondy,  a to fond  rozvoje

bydlení  a sociální  fond.  Z fondu  rozvoje  bydleni  v roce  2020  nebyly  poskytnuty  žádné  pčijčky

občančiin  na  i'nodernizaci  jejicli  bytťi  a doinů,  a to  z přetrvávajícíchctčivodů  - nejasnosti

v legislativě  v souvislosti  s novýin  zákonem  o spotřebitelskýcli  ťivěrech.  Z fondu  byly  v prťiběhu

roku  porižiiy  prostředky  ve výši  1.400.000,-Kč  na akci  Oprava  a zateplení  doinu  č.p. ]01-104/I.

Příjinein  fondujsori  splátky  dříve  poskytmitých  pů,jček  a ťiroky.

Ze sociálního fondu bylo si roce 2020 porižito 993.548,-Kč,  a to nal-»ř. na posí<ytnutí příspěvla:i na
penziji'ií  připojištění  zainěstnanců, stravování, kulturní  a sportovní vyžití,  odiněny při.iubileícli,
neinvestiční  pči.jčky  a dále  na bankovní  poplatky  a další  síužby.  Podíl  výda,jů  sociální)io  fondu  na

celkových  výda.jích  po konsolidaci  je O,48 %. Příjiny  fondri  ve výši  1.212.502,-Kč  tvoří  základní

příděl,  splátky  dříve  poskytiuitýcli  pťijček  a přijaté  ťiroky  z ťičtu.  }Iospodaření  fondu  probíliá

si souladu  se sclwálenými  Zásadaini  tvorby  a používání  sociálního  fondri.

V. })řeliled  a využití  přijatých  transferů  z jiných  veře,jnýcli  rozpočtů

V roce  2020  přijalo  město  Soběslay  celkem  46.141.798,-Kč  formori  dotací  a dalšich  21.755.541,-

Kč  jako  např.  fin.  prostředy  SDV  (Sorilirn  dotačnílio  vztalui  20.095.800,-Kč,  převodem  z fondu

FRB  1.400.000,-I(č,  depoz.  ťič'Ui 230.741,-I(č,  či přijaté  transfery  od obcí  29.000,-Kč).  Přehled

přijatýc]i  dotací  včetně  jejich  vypořádání  za rok  2020  jsou  rivedeny  v příloze  č. 2 -  talrrilka  č. 2.

VI.  FinaněníJiospodaření  zřízených  příspěŘových  organizací

Město  Soběslavje  zřizovatelei'ii  7 příspěvkovýcli  organizací,  5 PO  íiospodařilo  s inírnýin  ziskei'ii,

1 PO iná za loňský  rok  výsledek  hospodaření  0 a 1 PO hospodařila  se ztrátou.  Výsledky

hospodaření  PO a rozdělení  zisku  do fondů  budori  pí'iběžně  schvalovány  radohi  iněsta  běhein  I.

čtvrtletí  2021.

Název  PO Provozní

dotace  iněsta

(Kč)

Transfery  zjinýcli  rozpočtů

prostřednictvíin  rozpočtu

iněsta  (Kč)

Výsledek  hospodaření  za

lilavní  i doplňkovou

čiiuiost  (Kč)

Mateřská  škola

Duha

3 053  389 508  239 68 298

Mateřská  škola

Nerudova  ril.

2 061 208 383 568 12 613

Základni  škola

Koinenskélio  ril.

6 962  470 4 893 625,26 2 580

Základní  škola

tř. Dr.E.Beneše

4 624  412 3 676  691,76 201

Khilturní  dům

iněsta  Soběslavi

8 300  000 o - 299  045



Senior-ctčiin

Soběslav

2 758  200 ]5 654  168,41 l 566

Poliklinika

Soběslav

450  000 850  000 o

Vybrané  rikazatele  z ťičetiiícli  závěre'<  PO: (v  Kč)

orgaIllzace

Aktiva  (brutto

hodnota) cizí  zdro,je běžné  účy
loběžná I

aktiva

Ikrátkodobé
ZaaVaZl(:)"

MŠ DUHA 34675745 3099474 3 456 913 4 839 094 3 099 475

MŠ Nerridova 20 079 169 i882198 24658i4 323 515 l 882 198

ZŠ ](omenskélio 39 233589 5 932 385 5 i50  918 7 626 073 4 239 i23

ZŠ E. Beneše 58109273 7 949 926 5 669 5il 10 784 933 5426401

KDMS 161 5122]3 2 006 570 923 955 2 252 796 2 006 570

Senior-dčiin 101 869 949 3 047 655 2 513 896 4 069 68l 2 938 265

Poliklinika 842346 383 602 413 662 550 083 383602

Město  je zaklac.atelein  2 společností  -  Správy  lesči iněsta  Soběslavi  spol.  s r.o. a Správy  iněsta

Soběslavi,  s.r.o,  výsledkyjejicli  ročního  liospodaření  budou  předloženy  radě iněsta  v prťiběhu

rokri  2021.

VII. Ma,ietek města
Výkaz  Rozvalia,  Příloha  a Výkaz  zisku  a ztráty,  které  obsaliují  ťida.je  o stavu  a vývoji  ma.jet]<u  za

běžný  rok  včetně  popisri  významnýcli  vlivťoi  na ziněny  stavťi,  jsou  v podrobnéin  členění  uloženy

na finančním  odboru  MěťJ  a tvoří  účetní  závěrku  i"iiěsta  za rok  2020.  Aktiva  Města  Soběslavi

k 31. 12. 2020  uvedená  v tabrilcejsori  vykázána  '17 brritto  liodnotě  Kč.

Di'uli  majetku Stav v Kč

k 31. 12. 2020

AKTIVA  CELKEM 1384  727  275

Dlouliodobý  nehmotný  n'iajetek 9 340 727

Dlouhodobý  hinoti"iý  mqjetek l 289 558 054

Dlouliodobý  finanční  ina.jetek 17i95227

Dlouliodobé  poliledávky 619829

Stálá  aktiva  celkem 1316  713 837

Zásoby 571 626

Krátkodobé  poliledávky 26 379 640

KrátkodoLíý  íainanční ina.jetek 41062172

Oběžná  aktiva  ce]kein 68 013 438

VIII.  Zadluženost  města

V roce  2020  iněsto  nepřijalo  žádný  ťivěr,  pčijčkri  nebo  finanční  návratnou  výpoinoc  a ke dni

31. 12. 2020  nen"iá žádi'iý  nesplacený  ťivěr.  Město  nerričí  za závazky  žádnýcli  jiných  subjektů  a

k zajištění  ťivěru  neiná  zastaven  žádný  inajetek.  Ukazatel  dluhové  službyje  0 %.

X.  Zpráva  o výsledku  přezkoumání  hospodaření

Přezkouinání  liospodaření  iněsta  Soběslavi  za rok  2020  bylo  provedeno  auditorskou  kanceláří

Atlas  Audit  s.r.o.,  Čelákovice  i'ia  základě  rizavřené  sinlohivy  a v soriladu  se zákonem  č. 420/1004

Sb. a zákonein  č. 93/2009  Sb. ve znění  pozdějšícli  předpisů.  Při přezkohunání  hospodaření

ťizeinního  celku  za rok 2020  nebyly  zjištěi'iy  žádné  cliyby  a nedostatky,  které  by negativně

ovlivnily  liospodaření  města.

Zpráva  o výsledkti  přezkorunání  liospodaření  tvoří  přílolui  k Závěrečnéinu  účtri.

V Soběslavi  dne 5. 5. 2021

Zpracovala:  Bc.  Zuzana  Sc)iejbalová
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Příloha  č. 1 - tabulka  č. 1 - PLNĚNÍ  ROZPOČTU  MĚSTA  SOBĚSLAVI  ZA ROK  2020

Paragraf  Položka  Text Schválený  rozpočet  'a7'?ozpočet po změnách  Výsledek  od počátku  roku  % RU

PŘÍJMY

OOOO 111i Daň  z přijmů  fyzických  osob  placená  plátci 27 000  000,OO 24 500  000,OO 26 276  990,89 107,25

OOOO ffl2 Daň  z přijmů  fyzických  osob  placená  poplatníky 700  000,OO 250  000,OO 403  092,76 161,24

OOOO 1113 Daň  z příjmů  fyzických  osob  vybíraná  srážkou 2 000  000,OO 2 350  000,OO 2 458181,45 104,60

OOOO 1121 Daň  z příjmů  právnických  osob 21 000  000,OO 16  500  000,OO 18 394  077,07 111  ,48

OOOO 1122 Daň z přilmů právnických osob za obce 1 500  000,OO 3 887  970,00 3 88-/ 970,00 100,OO

OOOO 1211 Daň  z přidané  hodnoty 51 000  000,OO 49 000  000,OO 50 483  981  ,03 103,03

OOOO 1334 Odvody  za odnětí  půdy  ze zemědělského  půdniho  fond 15 000,OO 85 000,OO 98 756,81 116,  18

OOOO 1335 Poplatky  za odnětí  pozemků  plnění  funkcí  lesa 5 000,OO 5 000,OO

OOOO 1340 Poplatek  za provoz,  shrom.,.  a odstr  kom.  odpadu 4 000  000,OO 4130  000,OO 4170  731,34 100,99

OOOO 1341 Poplatek  ze psů 250  000,OO 250  000,OO 233  352,00 93,34

OOOO 1342 Poplatek  z pobytu 30 000,OO 30 000,OO 34 510,00 115,03

OOOO 1343 Poplatek  za užívárí  veřejného  prostranství 200  000,OO 270  000,OO 303  262,00 112,32

OOOO 1349 Zrušené  mistní  poplatky 70 000,OO 70 000,OO 52 938,00 75,63

OOOO 1353 Příjmy  za zkoušky  odbor.způsob.od  žad.o  řidič.opr. 730  000,OO 730  000,OO 737  600,00 101,04

OOOO 1361 Správni  poplatky 5 000  000,OO 4 300  000,OO 4194  005,00 97,54

OOOO 1381 Daň  z hazardních  her  s výj. dílčí  daně  z tech her 500  000,OO 700  000,OO 695165,60 99,31

OOOO 1382 Zrušený  odvod  z loterií  a pod.her  kromě  výh.hr.př. 189,41

OOOO 1385 Dilči  daň  z technických  her 2 500  000,OO 2 800  000,OO 2 943  492,06 105,12

OOOO 1511 Daň  z nemovitých  věci 6 000  000,OO 6 000  000,OO 6 208151,12 103,47

Daňpvé  příjmy  celkem  _ _ _ - - 122  50(_ OOO,OO 1 1 5_857  Q70,00 i 12a1 576 446;54 -í04,84

OOOO 2460 Splátky  půjčených  prostředků  od obyvatelstva 200  000,OO 200  000,OO 270  616,47 135,31



103x Lesnictví 10  000,OO 10000,OO 31 313,00

1070 Rybářství  - nájem 614000,00 614000,00 651 941,00 106,  18

2141 Inf.  středisko  - propagace 250  000,OO 250  000,OO 240  303,00 96,  12

2143 Cestovní  ruch 96 000,OO 96 000,OO 96 800,00 100,83

2169 Stavebnictví,  služby 50 000,OO 50 000,OO 45 385,80 90,77

22xx Doprava 20 000,OO 20 000,OO 5 238,00

2321 Vodní  hospodářství 5 300  000,OO 5 300  000,OO 5 659  087,72 106,78

:3111 Mateřské  školy "189 948,00 241 425,00 24'í  425,00 100,OO

3113 Základní  školy 687  052,00 4 565  014,87 4 669  679,27 102,29

3231 Základní  umělecké  školy 133  000,OO 133000,00 112312,00 84,45

3322 Zachovánía  obnova  kulturních  památek 1 209,62

3349 Ostatní  záležitosti  sdělovacích  prostředků 500  000,OO 500  000,OO 440  701  ,04 88,14

3392 Zájmová  činnost  v kultuře 884  000,OO 884  000,OO 901 045,00 101,93

3412 Sportovnízařízení  ve vlastnictví  obce 36 000,OO 36 000,OO 44 316,67 123,10

3421 Využití  volného  času  dětí  a mládeže 15000,00 15000,00 12667,00 84,45

3511 ZdravotnictvÍ a10000,OO 810  000,OO 841 176,00 103,85

3612 Bytové  hospodářství 2 850  000,OO 2 850  000,OO 2 648  093,08 92,92

3613 Nebytové  hospodářství 3 700  000,OO 3 250  000,OO 4 045  569,68 124,48

3632 Pohřebnictví 100000,OO 100  000,OO 125245,00 125,25

3639 Komunální  služby  a územní  rozvoj  j.n. 1 250  000,OO 1 380  000,OO 2 003  293,23 145,17

37xx Životní  prostředí 1 600  000,OO 1 600  000,OO 1 7-/8  678,85

43xx Sociálníslužby 125000,00 125000,00 103  919,00

5311 Městská  policie 340  000,OO 340  000,OO 336  909,99 99,09

5512 Hasiči 2 420,00

6171 Městský  úřad 1 220  000,OO 920  000,OO 932  696,00 101,38



6xxx Fin.  Operace,  ostatní 349  000,OO 20 000,OO 93 947,85

Příjmy  z vlastní  činnosti  celkem  _ - - 21 329  000,OO  Kč 24  309  439,87 26  335-989,27

převody  z vlastních  fondů O,OO 1400  000,OO 230  741,00

Transfery  celkem  . 28  24"1 850,00 - 67 666  808,43 66 497 3!38,70

RÓZPOČTO.\/É PŘíJMY CELKEM (po.konsolidaci) H._- ' . I , = .' - 172  070  850,00 206  434  218,30 (, o 2!_4 !_99:774,,5"1._103,Q6

Výdaje

Paragraf  Položka  Text Schválený  rozpočet  Rozpočet  po změnách  Výsledek  od počátku  roku  % RU

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a  spec.plod.a  svl.vet.péče 190000,00 190000,00 69 844,00 36,76

1036 Správa  v lesním  hospodářství 210  000,OO 10000,OO 6 400,00 64,00

2141 Vnitřníobchod 330  000,OO 222  000,OO 207  E47,7  4 93,49

2143 Cestovníruch 500  000,OO 708  000,OO 705  301,11 99,62

2212 Silnice 4 000  000,OO 5 000  000,OO 4 831 992,98 96,64

2219 Chodníky,  parkoviště 6 600  000,OO 9 460  000,OO 9 218  305,56 97,45

2221 Provoz  veřejné  silniční  dopravy 500  000,OO 43 000,OO 42 350,00 98,49

2242 Provoz  veřejné  železniční  dopravy 500  000,OO 184000,00 182  061,00 98,95

2310 Pitná  voda 1 700  000,OO 1 760  000,OO 1 646  041  ,03 93,53

2321 Odvádění  a čištěníodpadních  vod  a nakl.s  kaly 3 500  000,OO 3 453  000,OO 3 026  085,03 87,64

234-í Vodní  díla  v zemědělské  krajině 500  000,OO 500  000,OO 14 991  ,90 3,00

3111 Mateřské  školy 5 080  850,00 6 647  695,02 6 646  855,02 99,99

3113 Základníškoly 10 425  233,00 21 280  996,15 21 164113,94 99,45

3231 Základníumělecké  školy 200  000,OO "196 000,OO 187  651,50 95,74

3299 Ostatnízáležitosti  vzdělávánÍ 300  000,OO 140000,00 122282,00 87,34

3313 Film.tvorba,distribuce,  kina  a shrom.audio  archiv. 5 500,00 5 082,00 92,40



3315 Činnosti  muzeí  a galerií 10000,OO 10000,OO 100,OO

3319 Ostatní  záležitosti  kultury 100000,OO 34 500,00 22 678,00 65,73

3322 Zachovánía  obnova  kulturních  památek 2 000  000,OO :_ goo  ooo,oo 2 837  477,  17 97,84

3326 Pořízení,zachování  a obnova  hodnot  nár  hist.povědo 100000,OO 334  000,OO 240  850,50 72,11

3330 Činnost  registrovaných  církví  a nábožen.  spol. 20 000,OO 20 000,OO 100,OO

3341 Rozhlas  a televize 100000,OO 300  000,OO 249  844,20 83,28

3349 Ostatní  záležitosti  sdělovacích  prostředků 300  000,OO 300  000,OO 281 046,00 93,68

3392 Zájmová  činnost  v kultuře 8 800  000,OO 8 300  000,OO 8 300  000,OO 100,OO

3399 Ostatní  záležitosti  kultury,církví  a sděl.prostř. 500  000,OO 280  000,OO 169950,40 60,70

3412 Sportovní  zařízeníve  vlastnictví  obce 12 600  000,OO 16 795  000,OO 15  697  812,04 93,47

3419 OstatnísportovnÍčinnost 2 200  000,OO 2 200  000,OO 2157  306,00 98,06

3421 Využití  volného  času  dětí  a mládeže 1600  000,OO 1 526  000,OO 1 450  665,82 95,06

3429 Ostatní  zájmová  činnost  a rekreace 400  000,OO 400  000,OO 365  709,00 91,43

35a19 Ostatníambulantní  péče 200  000,OO 1 300  000,OO 1 300  000,OO 100,OO

3612 Bytové  hospodářství 5 300  000,OO 4 940  000,OO 4 340  975,37 87,87

3613 Nebytové  hospodářství 400  000,OO 680  213,00 665  085,21 97,78

3631 Veřejné  osvětlení 800  000,OO 800  000,OO 541 556,98 67,69

3632 Pohřebnictví 800  000,OO 480  000,OO 437  089,9-1 91 ,06

3633 Výstavba  a údržba  místních  inženýrských  sítí 200  000,OO 593  000,OO 592  952,47 99,99

3634 LokáInízásobovánítepIem 850  000,OO 396  000,OO 325  598,90 82,22

3635 Územní  plánování 100000,OO 100000,OO 90 750,00 90,75

3636 Územní  rozvoj 600  000,OO 1 835  426,00 1 835  405,61 100,OO

3639 Komunální  služby  a územnírozvoj  j.n. 38 800  000,OO 33 934  000,OO 33136  264,00 97,65



3721 Sběr  a svoz  nebezpečných  odpadů 530  000,OO 520  000,OO 488187,10 93,88

3722 Sběr  a svoz  komunálních  odpadů 4 400  000,OO 4 412  000,OO 4 410  627,24 99,97

3723 Sběr  a svoz  ost.odpadů  (jiných  než  nebez.a  komun.) 1 470  000,OO 1 654  000,OO 1 651 590,.31 99,85

3725 Využívání  a zneškodňování  komun.odpadů 100000,OO 86 000,OO 7 250,ů1 8,43

3741 Ochrana  druhů  a stanovišt' 4 000,OO 3 200,00 80,00

3744 Protierozní,  protilavinová  a protipožární  ochrana 300  000,OO 33 000,OO

3745 Péče  o vzhled  obcí  a veřejnou  zeleň 700  000,OO 791 000,OO 689  355,10 87,15

4339 Ostatnísociálnípéče  a pomoc  rodině  a manželství 1 260  000,OO 723  971  ,OO 57,46

4349 Ost.soc.péče  a pomoc  ostatním  skup.obyvatelstva 100  000,OO 82 000,OO 76 000,OO 92,68

4350 Domovy  pro  seniory 2 758  200,00 18  502  368,41 18 497  673,41 99,97

4356 Denní  stacionáře  a centra  denních  služeb 340  000,OO 341 000,OO 340  999,98 100,OO

4359 Ostatníslužby  a činnosti  v oblasti  sociálnípéče 17000,00 17000,00 100,OO

5212 Ochrana  obyvatelstva 20 000,OO 3 500,00 73,08 2,09

5213 Krizová  opatření 50 000,OO 166500,00 130305,05 78,26

5311 Bezpečnost  a veřejný  pořádek 3 950  000,OO 3 984  000,OO 3 966  373,74 99,56

5511 Požárníochrana  - profesionální  část 110000,OO 110000,OO 100,OO

5512 Požární  ochrana  - dobrovolná  část 350  000,OO 1 056  000,OO 1 027  465,93 97,30

6112 Zastupitelstva  obcí 3 200  000,OO 3 300  000,OO 3 295  536,00 99,86

6115 Volby  do  zastupitelstev  územních  samosprávných  cel 295  000,OO 295  000,OO 100,OO

6171 Činnost  místnísprávy 44 700  000,OO 45 814  580,00 45 257  663,87 98,78

6310 Obecné  příjmy  a výdaje  z finančních  operací 54 560,00 101 000,OO 100585,88 99,59

6320 Pojištění  funkčně  nespecifikované 430  000,OO 441 000,OO 440  075,00 99,79

6399 0statnífinančníoperace 2 500  000,OO 4 562188,00 'l 840  507,51 40,34

6402 Finanční  vypořádáníminulých  let 15440,00 15  440,00 15  439,85 100,OO



6409 Ostatníčinnosti  j.n. 268  342,00 268  272,00 99,97

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE  CELKEM  (po  konsolidaci) 1 77  254  283,00 216  078  248,58 i 206 799 Q74,45-I ',ge,zí-

Saldo  příjmů  a výdajů  (Příjmy-Výdaje)  - -5183  433,00 - -9 644  030,28 7 610  700,06 '-  98,71

Fínancovám _ 5183 433,00 - 9 644  030,28 - -7 610.700,Q6 -pá,71



Komentář  k tabulce  č. 1-  Plnění  rozpočtu  města  Soběslavi  za rok  2020

Město  Soběslav  v roce 2020 hospodařilo  v souladu  se schváleným  rozpočtem,  který byl během
roku  upraven  čtyřmi  rozpočtovými  opatřeními  schválenými  zastupitelstvem  města  a šesti
rozpočtovými  opatřeními  schválenými  radou města  na konečných  206 434 218,30  Kč v příjmech  a
2j6  078 248,58  Kč ve  výdajich  s plánovaným  schodkem  ve výši 9 644 030,28  Kč  Skutečně
získané  příjmy  po konsolidaci  ve výši 214 409 774,51 Kč o 3,86 % překročily  upravený  rozpočet,
realizované  konsolidované  výdaje  v celkové  částce  206 799 074,45  KČ naopak  vykazují  úsporu
4,29 % Z důvodu  vyššího  plnění  rozpočtovaných  příjmů a nižšímu  čerpání  plánovaných  výdajů
vznikl  přebytek  rozpočtového  hospodaření  města ve výši 7 610 700,06  Kč, který navýší  finanční
prostředky  na účtech  města

Během  roku došlo ke snížení  daňových  příjmů do  rozpočtu  téměř  o 6,7 mil. Kč zdůvodu
probíhající  pandemie  Covid-19  a snížení  predikce  daňových  příjmů  dle Ministerstva  financí.  Takto

upravený  plán byl překročen  o 4,94 % na celkových  121 576 446,54  KČ Patří  sem daně  a

poplatky,  které  jsou  městu  převáděny  finančními  úřady  vsouladu  se  zákonem  o

rozpočtovém  určení  daní,  ale  také  správní,  místní  a ekologické  poplatky.  Vrámci

sdílených  daní  bylo městu  poukázáno  29 138  265,10  Kč  daně  z příjmů  fyzických  osob,

18 394 077,07 Kč daně  z příjmu  právnických  osob a 50 483 98103  Kč DPH. Do
výlučných  daní,  které  jsou  stoprocentním  příjmem  města,  je zahrnuta  daň z nemovitých

věcí  (6 208 151,12  Kč) a daň z příjmu  za město  (3 887 970 Kč). V rámci  ekoloqických

 obdrželo  město  od celního  úřadu  poměrnou  část  odvodu  za odnětí  půdy  ze

zemědělského  fondu  ve výši 98 756,81  Kč. Mistní  poplatky,  jejichž  inkaso  v roce 2020

činilo  4 794 793,34  Kč, jsou  městem  vybírány  na základě  platných  místních  vyhlášek.  Za

svoz  a likvidaci  komunálního  odpadu  zaplatili  občané  města  4 170  731,34  Kč, a to včetně

vymožených  nedoplatků  z minulých  let. Za rok 2020  je evidováno  311 nových  případů,

dlužná  částka  za uplynulý  rok  dosahuje  18'1 825 Kč (dle  aktuálního  stavu)  a její  vymáhání

dle  daňového  řádu  bylo již zahájeno.  Na  místním  poplatku  ze psů bylo v roce 2020

vybráno  233 352 Kč,  i zde  vznikl  nedoplatek  4 650 Kč,  který  bude  vymáhán.  S letní

turistickou  sezónou  souvisí  výše  inkasa  poplatku  z pobytu,  ten vybírají  a městu  odváděj

provozovatelé  ubytovacích  zařízení.  Za rok 2020  bylo  převedeno  34 510 Kč. 303 262 Kč

zaplatili  občané  a obchodníci  za zábor  veřejného  prostranství,  a to včetně  stánkového

prodeje  na tržišti.  Za zkoušky  odborné  způsobilosti  žadatelů  o řidičské  oprávnění  bylo

přijato  pokladnou  MěÚ celkem  737 600 Kč.  Formou  daně  z hazardních  her převedl

specializovaný  finanční  úřad  městu  3 638  847,07  Kč. Celkem  4 194  005 Kč bylo  vybráno

formou  správních  poplatků  za úkony  prováděné  v rámci  výkonu  státní  správy.  Jedná  se o

agendy  na úseku  dopravních  činností  (2 807 865 Kč), stavebních  řízení  (850  450 Kč),

vydávání  cestovních  dokladů  (199  600  Kč), občanských  průkazů  (38 950 Kč), rybářských

lístků  (61 900 Kč), loveckých  lístků  (10 650 Kč), živnostenských  oprávnění  (125  740 Kč) a

zápis  do evidence  zemědělských  podnikatelů  (2 000 Kč). Dále sem patří poplatky  za

ověřování  nebo  výpisy  z matrik  (68 260 Kč), služby  Czech  pointu  (16 140 Kč), povoleni

taxi služby  (3 000 Kč), registrace  autoškoly  (1 000Kč)  a výdej  dat  z různých  evidencí  (1

550  Kč),  vyhotovení  splátkového  kalendáře  a další  poplatky  (1 900  Kč),  poplatky

z hazardních  her  (5 000  Kč).

Příjmy  zvlastrí  činnosti  jsou  vtabulce  rozděleny  podle  svého  charakteru  do

příslušných  rozpočtových  skupin  a oddílů  v celkovém  objemu  26 335  989,27  Kč.

Splátky  poskytnutých  půjček  navýšily  stav  prostředků  fondu  rozvoje  bydleni  o 270  616,47

Kč.
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Veškeré  příjmy  vybrané  na  úseku  zemědělství  a lesnictví  (31  313  Kč),  vodního

hospodářství  (5 659  087,72  Kč) a  (651  941  Kč) tvoří  nájemné  z pozemků  a

ostatního  majetku  města.  Za prodej  propagačního  zboží  v informačním  středisku  město

utržilo  240  303  Kč. Nájemné  z objektu  rekreačního  a relaxačního  areálu  (koupaliště)  ve

výši  96 800  Kč odvedla  na účet  města  SMS,  s.r.o.  jako  provozovatel  zařízení.  Rozpočet

na straně  příjmů  v oblasti  stavebnictví  a služeb  byl během  roku  snížen  a celkový  objem

vymožených  pokut  a náhrad  řízení  za porušení  stavebnich  předpisů  a živnostenských

oprávnění  dosáhl  45  385,60  Kč 5 238  Kč vybraných  v oblasti   představují  rovněž

sankční  platby  a náhrady  řízení,  a to zejména  v souvislosti  s vážením  vozidel.  Ze školství

plynulo  do městské  pokladny  v roce  2020  celkem  5 023  416,27  Kč, a to z pronájmu  budov,

z odvodu  odpisů  a vratek  předfinancovaných  projektů.  Z kulturní  činnosti  získalo  město

celkem  I 342  955,66  Kč, je zde  zařazen  odvod  odpisů  budov  KDMS  (901 045  Kč),  výnos

z prodeje  novin  Soběslavská  hláska  (440  704,04  Kč).  Získané  příjmy  ze  sportovní  a

zájmové  činnosti  tvoří  zejména  nájemné  ze sportovišt'  (44  316,67  Kč) a také  z prostor

domu  dětí  a mládeže  (12 667  Kč)  Jediným  příjmem  zdravotnictví  je nájemné  z prostor

polikliniky  (841 176  Kč).  Na  úseku  místního  hospodářství  získalo  město  celkem

8 822  200,99  Kč. Největší  část  těchto  příjmů  tvoří  přijaté  nájemné  z bytových  prostor  domů

ve vlastnictví  města  a dále  z domů  s pečovatelskou  službou  (2,6  mil  Kč), které  na účet

města  převedla  SMS,  s.r.o.,  4 045  569,68  Kč  uhradili  nájemci  nebytových  prostor,

nájemné  ze smuteční  síně  činí  125  245  Kč. 822  082,23  Kč je z nájmu  pozemků  a 100  Kč

tvoří  nájem  z reklamních  a plakátovacích  ploch.  Patří  sem  také  tržby  za zřízení  věcných

břemen  (8 502  Kč),  přijaté  vratky  záloh  za energie,  náhrada  části  vypracovaných  posudků,

geometrických  plánů,  vkladů  do katastru  nemovitostí  a další  drobné  platby  (52 261 Kč).

Kapitálovým  příjmem  jsou  tržby  z prodeje  pozemků  ve výši  1120  348  Kč.

Prostřednictvím  oddílu  životní  prostředí  plynuly  na účty  města  příjmy  za svoz  a likvidaci

komunálního  odpadu  od podnikatelů  a organizací  na základě  uzavřených  smluv

(989  072,85  Kč), příspěvky  za využití  odpadů  např.  od společností  Asekol,  Elektrowin,

EKO-KOM  (757  431 Kč) a sankční  platby  a náhrady,  uložené  orgány  životního  prostředí

za porušeni  předpisů  (32 000  Kč). Příjmy  souvisejíď  se sociálními  službami  představují

odvod  odpisů  od Senior-domu  (15 114  Kč)  a také  nájemné  od Střediska  Rolnička  z budovy

700/111 (88 805 Kč). Získané  příjmy městské  policie isou vykázány  ve výši 336 909,99 Kč,
konkrétně  se jedná  o vybrané  pokuty  a náhrady  řízení  (144  312  Kč) a přijaté  neinvestiční

dary  na činnost  (44 000  Kč),  ve výši 147  094 Kč je plnění  od pojišt'ovny  na pojistnou

událost  (poškození  kamerového  systému  při bouřce).  Převážnou  část  příjmů  městského

úřadu  tvoří  vybrané  pokuty  a náklady  řízení  (784  956,98  Kč),  dále  tržby  za  hlášení,

kopírování  a podobné  služby  (7 570 Kč), patří  sem  i nájemné  z kanceláří  a za půjčení

vysoušečů  (19  310  Kč),  prodej  nálezů,  pojistné  náhrady  a další  (3  088  Kč).

Prostřednictvím  oddílu  finančních  operací  jsou  do rozpočtu  města  zahrnuty  přijaté  úroky

z účtů  ve výši  70 040,85  Kč.

66 497 338,70 Kč obdrželo  město formou dotací  a transferů,  iednotlivé  dotační  tituly
jsou  vyjmenovány  v příloze  č. 2 -  tabulka  č. 2, kromě  částky  ve výši  230  741 Kč, která  je

převodem  z depozitního  účtu  a jedná  se o zůstatek  převodu  na mzdy  12/2019,  splatné

v lednu  2020  a částky  29 000,-Kč,  což  jsou  přijaté  finanční  prostředky  od obcí  v rámci

zastupování  přenesené  působnosti  v oblasti  řešení  přestupkových  řízení).  Přijaté  dotace

byly  použity  na stanovené  účely  a v řádném  termínu  proběhlo  finanční  vypořádání  těchto

prostředků.

Celkové  uskutečněné   města  za rok  2020  ve výši  206  799  074,45Kč  jsou  rovněž

rozděleny  do příslušných  paragrafů  a skupin  platné  rozpočtové  skladby.
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Na ozdravování  hospodářských  zvířat  bylo  z celkově  vyčerpané  částky  69 844 Kč

uhrazeno  na pobyty  psů  v útulcích  (19 844  Kč). K deratizaci  města  bylo  použito  50 000 Kč.

Do výdajů  skupiny  lesnictví  byly  zařazeny  úhrady  za činnost  jednotlivým  odborným

lesním  hospodářům  (1 255 367 Kč). Položka  byla zcela  pokryta  finančními  prostředky

poskytnutými  z MZe.

Cinnost  Turistického  informačního  centra  (IS) byla pozitivně  hodnocena.  Centrum

nabízelo  k prodeji  mnoho  druhů  pohlednic,  map,  upomínkových  předmětů,  knih  a dalšího

zboží.  Na nákup  materiálu  a služeb  souvisejících  s propagační  činností  v roce  2020  město

vydalo  207  547,74  KČ.

Z prostředků  určených  na cestovní  ruch  bylo  vyčerpáno  705  301;1  I Kč. Část z těchto

peněz  směřovala  na mediální  spolupráci,  TV  pořady  a jejich  licenci  (55 902 Kč). Za částku

(274 862 Kč) byl opraven  plot na  městském  koupališti  v Soběslavi.  Jako  propagační

materíál  byla  pořízena,,skládačka"  Svákovská  křížová  cesta  za cenu  (5 082 Kč). Směrové

šipky  rozšířily  lepší  orientaci  ve města  za cenu  (14 230 Kč). Zavedení  aplikace  Na kole  i

pěšky  stálo  9 075 Kč. Nové  prodejní  stánky  vyšly  na 46 350 Kč a prezentační  stany  na

46 537 Kč a za 4 390 Kč se k nim pořídilo  osvětlení.  Prezentační  stany  i prodejní  stánky

byly téměř  celé pořízeny  z dotace.  Díky  nepříznivému  počasí  a epidem.  situaci  byla

odeslána  dotace  Správě  města  Soběslavi  na částečné  pokrytí  ztráty  koupaliště  za sezónu

2020  a to ve výši  200  tis. Kč.

Původní  rozpočet  kapitoly  doprava  byl v roce  2020  navýšen  na konečných  14 687  000

Kč. Celkově  bylo  vyčerpáno  "14 274  709,54  KČ.

Do  oblasti  silnic  směřovalo  4 831 992,98  Kč, z toho  55 660  Kč stála  oprava  cesty  U

Nového  rybnika,  oprava  komunikace  z Nedvědic  do Rybovy  Lhoty  vyšla  na 59 895 Kč, na

semaforech  v Soběslavi  došlo  v průběhu  roku k opravě  detektorových  smyček,  aby se

zajistila  plynulost  provozu  za  46 343  Kč,  oprava  komunikace  Mrázkova  vyšla  na

420844,18  Kč,  oprava  kanalizačních  vpustí  stála  113074,50  Kč,  oprava  mistních

komunikací  po zimě  byla  za 290  763 Kč, opravy  místních  komunikací  a zpevněných  ploch

v Soběslavi  vyšly  na 3139  414,82  Kč, opravy  povrchů  ulic  Lustigova,  Dr. Studničky  a části

Okružní  stály  116  454  Kč, oprava  části  komunikace  Chvalovského  nábřeži  byla  za 60 379

Kč,  oprava  místní  komunikace  ,,Mokerská  strouha"  43 400  Kč,  místní  komunikace  ,,U

Kadlece"  za 53 833 Kč, opravy  a asfaltování  místních  komunikací  za 187  308 Kč a oprava

v Nedvědících  za 147  175  Kč.

Na  budování  a opravy  chodníků  a parkovišt'  město  vydalo  celkem  9 218  305,56  Kč.

Vrámci  kapitálových  výdajů  byla  pořízena  projektová  dokcimentace  kplánové  akci

komunikace,  parkoviště  a chodníky  u DDM  za 129  750  Kč, 3 532  796  Kč bylo  fakturováno

na akci chodníky  Tyršova  a K Sedlečku,  projektová  dokumentace  na stavební  úpravy

chodníků  vulici  Petra  Voka  vyšla  na  115616  Kč, projektová  dokumentace  na úpravu

parkoviště  Chvalovského  nábřeži  stála  31 320  Kč, z větší  části  výdajů  na opravy  je

parkoviště  u Polikliníky,  jehož  oprava  vyšla  na 1 671 190  Kč, opravy  chodníků  v Soběslavi

2020  za 1163  748 Kč 1. etapa  a 2. etapa  za 1 714  802 Kč, za opravy  dopravního  značeni

bylo  uhrazeno  8 184  Kč.

Z plánovaných  výdajů  na veřejnou  silniční  dopravu  bylo  využito  pouze  42 350 Kč za

architektonické  práce  jako  příprava  na  obnovu  přestupního  terminálu.  Zvýdajů  na

veřejnou  železniční  dopravu  bylo  utraceno  182  061 Kč na architektonické  práce  související

s rekonstrukcí  výpravní  budovy.

Vyčerpané  prostředky  kapitoly  vodni  hospodářství  ve výši4  687117,96  Kč se týkaji

zejména  vodovodu,  odpadních  vod  a rybníků.

Z rozpočtu  na pitnou  vodu  bylo  uhrazeno  celkem  1 646  041 Kč. Za částku  26 490  Kč byly

vyměněny  vodoměry  a poklop,  43 200  Kč  stála  studie  zásobování  pitnou  vodou

v Nedvědících.  Na začátku  roku  se dodělal  již plánovaný  úsek  vodovodu  K Sedlečku  za

cenu  269  810 Kč. Zároveň  došlo  k dostavbě  dalšího  úseku  za  482  979 Kč  Zkoušky
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městských  studní  vyšly  na 5 724 Kč. Výměna  vodovodních  přípojek  stála  90 435  Kč. Akce

obnova  vodovodu  u DDM byla za 239 182 Kč. U gymnázia  byla vyměněna  pumpa  u

studny  za  6 036  Kč.  Havarijm stav  vodovodních  přípojek  v ulicích  Petra  Voka  a

Protifašistických  bojovníků  si vyžádal  opravu  za 482 185 Kč. 3 026  085 Kč město  vložilo

do řešení  odpadních  vod.

Byla provedena  oprava  kanalizačního  potrubí  v ulici Petra  Bezruče  za  199  601,77  Kč,

významnějším  výdajem  byly  stavební  a zemní  práce  na kvůli  opravě  kanalizace  v ulici Na

Ohradě  a Chvalovského  nábřeží  za 479  231,06  Kč. Následná  oprava  kanalizace  vyšla  na

414 897,64 Kč Na ČOV Soběs13v  byla  provedena  výměna  sekčních  vrat  za 152  679,01
Kč.  Uliční  vpusti  byly  opraveny  za  41 575,36  Kč  v Chlebově.  Pro  akci  kanalizace

v Nedvědicích  bylo  potřeba  nechat  vyhotovit  polohopísný  plán  za  15 730  Kč,  dalším

výdajem  bylo  pořízení  projektové  dokumentace  na nové  ASR  na COV  Soběslav  za 59 895

Kč. Vybudování  elektrické  přípojky  na ČOV  Chlebov  stálo  90 641 Kč a následné  výdaje  na

zálohy  elektrické  energie  byly  za 12 754 Kč. Projekt  dostavby  kanalizace  v Nedvědicích

vyšel  na 46 500 Kč. Dodávka  a montáž  rozvodů  plynu  a tlakové  kanalizace  v ulici Petra

Voka  vyšla  na 239  346,47  Kč. Nejvýznamnějším  výdajem  v kapitole  odpadních  vod je

částka  1172923,40  Kč  na  nové  ASR  COV  Soběslav.  Projektová  dokumentace  a

inženýrská  činnost  na kanalizaci  a plynovod  v ulici Petra  Bezruče  za 29 343 Kč. Pořízení

areátoru  na ČOV Chlebov  vyšlo  na 58 467,20  Kč.

Na rybníky  v r. 2020  bylo  z rozpočtu  města  vynaloženo  14 991,90  Kč. Konkrétně  šlo

o vyčištění  loviště  rybníka  Horní  Nohavice.

28 120  902,46  Kč  směřovalo  do  oblasti  školství.  V souladu  s rozpočtem  byly

jednotlivým  školám  převedeny  příspěvky  na provoz.  Další  část  nákladů  tvoří  opravy  a

rekonstrukce  budov  a také  jsou  zde  zaúčtovány  převody  dotací  z OP \/\/V  pro konkrétní

projekty.  Výdaje  mateřských  škol v roce 2020  dosáhly  částky  6 646  855,02  Kč a jsou

tvořeny  jednak  příspěvky  na provoz  dle schváleného  rozpočtu  (MŠ Duha  - 2 791 tis. Kč,

MŠ Nerudova  2 061 tis. Kč). Během  roku bylo schváleno  předfinancování  pokračování

projektu MŠ Duha ,,Zahrada 7 barev" ve výši 514  56102  Kč. V souvislostí  s pořízením
budovy  MŠ Nerudova  a jeji  plánovanou  rekonstrukcí  byly  v roce  2020  vynaloženy  výdaje

ve výši  358 160  Kč. Celkové  výdaje  základních  škol  v roce  2020  činily  21 164  113,94  Kč.

Zák1adn7  škole  Komenského  ul.  byl poskytnut  z rozpočtu  města  příspěvek  na  provoz

(4 983  tis. Kč) a na nákup  učebnic  od Nakladatelství  Fraus  (55 800 Kč). Další  prostředky

byly ve výdajové  části  rozpočtu  formou  přeposlání  dotací  na  projekty:  (Rekonstrukce

učebny  přírodních  věd bylo  přeposláno  škole  3 907  926,87  Kč z MMR.  Druhým  projektem

během  roku 2020  bylo financování  a předfinancování  ,,Multimediální  učebna"  ve výši

1 607  299,06  Kč, dalším  krokem  bylo  přeposlání  dotace  na tuto  akci ve výši  985  698,39

Kč, také  od MMR  a následná  vratka  od školy  ve výši  983  220,61  Kč. Celkové  výdaje  po

započtení  všech  transakcí  (dotace-vratky)  za rok 2020  za ZŠ Komenského  byly  ve výši

Il  800  295,71  Kč. Základní  škola  E. Beneše  obdržela  příspěvek  na provoz  (4 500  tis. Kč)

a na nákup  učebnic  od NakladatelstVí  Fraus  (66 482  Kč). Během  roku  obdržela  zálohu  na

dotaci  na projekt,,Venkovní  učebna"  ve výši 3 773 917,27  Kč. Po dokončení  projektu  a

vyúčtování  od MMR  přeposlání  dotace  ve výši 3 584  415,80  Kč, následně  škola  provedla

vratku na předfinancování ve výši 3 585 263,80 Kč. Dalšim pro3ektem byla ,,Odborná
učebna  jazyků"  se zálohou  na dotaci  ve výši 998  069 Kč. Díky  možnosti  čerpat  dotaci  na

příměstské  tábory  obdržela  škola  na projekt,,Zábavné  léto"  dotaci  ve výši  92 275,96  Kč.

Celkové  výdaje  po započtení  všech  transakcí  (dotace-vratky)  za rok 2020  ZŠ E Beneše

byly  ve výši  9 363  818,23  Kč.

V budově  základní  umělecké  školy  byly  provedeny  malířské  práce  za  3 422  Kč,

podlahářské  práce  za  17 963,73.  Bylo  opraveno  několik  WC  v havarijním  stavu  za

53 949,60  Kč. Pokračovala  výměna  AKU kamen  za 18 583,60  Kč. Odhlučněni  učebny
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montáží  sádrokartonu  za 49 700 Kč a nová  kuchyňská  linka  za 42 097 Kč. Ke konci  roku

byla  poptána  studie  bezbariérového  přístupu  do ZUŠ  za I 936 Kč.

Částkou  ve výši  12 136  928,27  Kč dotovalo  město  oblast  kultury  7 260  Kč stála  vazba

kronik.  5 418 Kč město  zaplatilo  za předplatné  Táborského  deníku,  který  se využívá  při

psaní  kroniky  města.

Na opravy  městských  památek  v roce  2020  bylo  vyčerpáno  celkem  2 310  780 78 Kč. Na

městské  věži se provedla  pravidelná  údržba  za 30 250 Kč a oprava  schodu  za 1 348,42

Kč. V rámci  Programu  regenerace  městské  památkové  zóny  byly  opraveny  zárubně  a

kovové  mřížky  do dveří  čp.1/l  za 8 699,90  Kč, PD na obnovu  kostela  sv  Marka  vyšla  na

21 175 Kč. Oprava  kostela  sv.  Marka  byla za 2 044  365 Kč. Restaurování  sochy  sv.

Floriana  za 106  000 Kč. Restaurování  sochy  J. Nepomuckého  za 124  200 Kč. Schválená

dotace  pro Římskokatolickou  církev  ve výši  406  000 Kč. PD k územnímu  řízení  ,,Úpravy
hradního  nádvoří"  za 77 460 Kč. Další  výdaje  si vyžádaly  opravy  nezapsaných  památek

jako  je oprava  kapličky  v Chlebově  za 233  590,50  Kč. Údržba  památníku  padlých  za 7 260

Kč. Elektrická  energie  v galerii  sv. Marka  v roce  2020  vyšla  na 13 111,49  Kč. Poplatek  za

registraci  památek  250  Kč.Na  podporu  činnosti  církví  byly  poskytnuty  příspěvky  ze

schváleného  rozpočtu  ve výši  20 000 Kč. V rámci  podpory  kulturní  činnosti  byl částkou  ve

výši 10 000 Kč podpořen  taneční  spolek  TJ Lokomotiva  Uníted  Movement  a stejná  částka

byla  poukázána  Husitskému  muzeu  v Táboře.

Běžná  údržba  sítě a opravy  hlásičů  městského  rozhlasu  si v roce  2020  vyžádaly  51 728

Kč. VChlebově  a Nedvědicích  byl instalován  bezdrátový  rozhlas  za  celkovou  částku

198  116,20  Kč. Výdaje  na vydávání  měsíčníku  Soběslavská  hláska  byly  ve výši 281 046

Kč. Kulturnímu  domu  byl převeden  příspěvek  na provoz  ve výši  8 300  000  Kč.

Do ostatních  výdajů  kultury  patří  činnost  sboru  pro  občanské  záležítosti,  na jehož  aktivity

(životní  jubilea,  vitání  občánků  a další)  město  uvolnilo  48 721,40  Kč. Ze společenských

akcí,  které  se mohly  uskutečnit  stál  novoroční  ohňostroj  59 929  Kč a příspěvek  na den  děti

v Chlebově  ve výši 2 800 Kč. Diakonie  Rolnička  pořádala  akci ,,Advent  v Soběslavi",  na

který  město  přispělo  částkou  28 500  Kč.  Na  akci  ,,Setkání  s hudbou"  byl schválen

příspěvek  ve výši  30 000  Kč.

Do sportovní  a zájmové  činnosti  směřovalo  v minulém  roce  19 671 492,86  Kč. Z těchto

prostředků  byla  nejvyšším  výdajem  realizace,,Výukové  cyklistické  a bruslařské  dráhy"  za

10 629  948,04  Kč. V Nedvědicích  začala  výstavba  Víceúčelového  hřiště  a jeho  náklady

v roce  2020  byly  zatím  176  513 Kč. Na již ukončenou  akci  Snížení  energetické  náročnosti

zimního  stadionu  bylo  posledním  výdajem  podání  projektové  žádosti  za  42 350  Kč.

Doplněni  antuky  na  tenisové  kurty  vyšlo  na  21 296  Kč.  Součástí  výdajů  na ostatní

sportovní  činnost  jsou  rozpočtem  schválené  dotace  TJ Spartak  Soběslav  na běžnou

údržbu  sportovišť  (2 100  tis.Kč),  pokrytí  ztrátovosti  zimního  stadionu  (900  tis. Kč) a rozvoj

mládežnického  sportu  (1 000 tis. Kč). Formou  příspěvků  na čínnost  posílilo  město  další

sportovní  organizace  a jednotlivé  sportovní  oddíly  ve městě  (245  000 Kč). Během  roku

došlo  ke  schválení  dotace  pro  TJ  Spartak  na  pokrytí  nákladů  kvůli  propadu  tržeb

v souvislosti  s pandemií  Covid-19  (1 100  Kč), další  schválenou  dotací  byl přispěvek  ve

výši I 615  000 Kč na opravu  atletického  oválu.  Celkově  I 450  665,82  Kč vydalo  město  na

zájmovou  činnost  dětí a dospělých.  Z těchto  prostředků  bylo doplněno  několik  herních

prvků  na hřišti  ,,Na Vyhlídce"  za 65 704,19  Kč a revize  hřišť  za  14 740 Kč, dále byla

pořízena  plachta  na pískoviště  v ul. Bezděkova  za 3 791 Kč. Na rekonstruovaná  hřiště

bylo  nutné  pořídit  nové  provozní  řády  za cenu  6 543,28  Kč. Dětským  zájmovým  sdružením

na činnost  bylo  poskytnuto  63 tis. Kč na základě  uzavřených  smluv.  Do dětských  hřišť  na

území  města  směřovalo  celkem  1 218  955,69  Kč, z těchto  prostředků  bylo  doplněno  hřiště

v ulici Bezděkova  v hodnotě  215 581  Kč, za cenu  449  501,69  Kč bylo  zrekonstruováno

hřiště  na sídlišti  Miru  a hřiště  Na Vyhlídce  za 553  873 Kč  Formou  příspěvků  na činnost
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nebo  na akce  podpořilo  město  zájmovou  činnost  ostatních  spolků  a sdružení  ve výši  365

709  Kč na základě  uzavřených  veřejnoprávních  smluv.

Výdaje  zdravotnictví  zahrnují  příspěvek  na LSPP  v celkové  výši  I 300  000 Kč, z toho

850  000  Kč byla  dotace  z rozpočtu  Jč. kraje.

Oblast  místního  hospodářství  a komunálních  služeb  odčerpala  vroce  2020

z městského  rozpočtu  celkem  41 965  678,45  Kč.  V rámcí  prostředků  určených  do

bytového  hospodářství  bylo  zaplaceno  1 706  487,25  Kč jako  neinvestiční  prostředky  na

opravu  severní  strany  domu  čp. 101-104  a investiční  část  zateplení  vyšla  na 2 634  488,12

Kč. 665  085,21  Kč vložilo  město  do nebytových  prostor.  Za jejich  správu  bylo uhrazeno

Správě  města  Soběslavi,  s.r.o.  449  838,49  Kč. V obci  Chlebov  bylo  vynaloženo  18 780,41

Kč na materiál  na opravu  buňky  a oprava  elektroinstalace  zde  vyšla  na 13 400  Kč. Oprava

podlahy  v Nedvědicích  vyšla  na 76 670 Kč, po přestěhování  IC do nových  prostor  bylo

nutné  vyměnit  dveře  v bývalé  provozovně  za cenu  16 868,61  Kč. Výdaje  vynaložené  na

studenou  vodu  ve výši  8 594,34  Kč a elektrickou  energii  v nebytových  prostorech  byly  za

rok 2020  80 933,36  Kč.

Rozpočet  výdajů na veřeiné  osvětlení  byl vyčerpán  v částce 541 556,98 Kč. Zahrnuto  je
doplnění  vánočmho  osvětlení  za 83 414,98  Kč. Byla  provedena  oprava  VO v Nedvědicích

za 84 737 Kč. Oprava  elektrických  rozvodů  v ulicích  Jirsíkova,  Jungmannova  a Lustigova

vyšla  na 108  781 Kč. Zároveň  v těchto  ulicích  došlo  k výměně  za úspornější  LED  světla  za

částku  264  224 Kč.

Vyčleněné  prostředky  na  oblast  pohřebnictví  dosáhly  v roce 2020  437  089,91  Kč. Ve

smuteční  síni byly nutné  stavební  úpravy  rozvaděče  za částku  24 250 Kč. Výdaje  na

studenou  vodu  a elektrickou  energii  dosáhly  výše  8 428,16  Kč. Výsadba  tisů na hřbitově

vyšla  na 41 949 Kč. Zemni  a výkopové  práce  na 9 680  Kč a oprava  pomníku  Rudoarmějců

na 27 000 Kč. Nutná  oprava  popraskaného  asfaltového  chodníku  byla za  31 944 Kč.

Doplnění  kolumbární  stěny  za  138  998,75  Kč.  K drobnějším  výdajům  patří úprava  PD

rekonstrukce  smuteční  síně  za 4 840 Kč. Umělecký  obraz,,Střípky  života"  doplňuje  interiér

smuteční  síně  za 150  000  Kč.

V roce  2020  došlo  k čerpání  v oblasti  inženýrských  siti částkou  40 000 Kč za připojení

k distribučni  soustavě  v lokalitě  V Paloucích  a dalši  výdaje  plynoucí  z dohod  o narovnání

za  20 000 Kč. Oprava  plynovodu  v Okružm  ulici za  částku  268 015  Kč,  z toho  bylo

uhrazeno  72 237  Kč  na  přeasfaltováni  komunikace  v souvislosti  s touto  akcí.  Byla

vypracována  PD a provedeny  inženýrské  činnosti  na kanalizaci  a plynovod  v ulici Petra

Bezruče  za 29 342 Kč. Výdaje  v kapitole  lokálního  zásobování  teplem  jsou  za upgrade

centrály  a řídící  jednotky  na kotelně  Svákov  za 325  598,90  Kč. V územním  plánování  a

rozvoji  byly  výdaje  za zpracovanou  změna  č. 2 Územního  plánu  v Soběslavi  za 90 750 Kč.

Plán  rozvoje  města  pro roky  2020-2023  vyšel  na 107  690 Kč a posudek  záměru  realizace

průmyslového  parku  za 59 290  Kč.

Za cenu  37 416,59  Kč byla zhotovena  připojka  vody  a kanalizace  na nám.  Republiky.

50 673 Kč stály  stoly  a židle  ke stánku  na náměstí.  Za  12 102,90  Kč byla provedena

oprava  lávky.  Výkopové  práce  na ZTV  Svákov  stály  8 470 Kč. Projektová  dokumentace

úpravy  pozemků  Na Pilátě  byla  za 28 000 Kč. Zemní  práce  související  s úpravou  skládky

Pilát,  Nedvědice  a čištění  příkopů  za 74 142,75  Kč a terénní  úpravy  v bývalém  lomu  Pilát

za 59 169 Kč. V rámci  ostatních  výdajů  kapitoly  byly  uhrazeny  veřejně  prospěšné  služby

Správě  města  Soběslavi  na  základě  příkazní  smlouvy  ve  výši  14 072  299,44  Kč,

zaplaceny  nájmy  za pozemky  9 205 Kč, terénní  úpravy  a odvoz  hlíny  stály  12 705 Kč

Geodetické  práce  a měření,  znalecké  posudky  a další  výdaje  (140  535 Kč). Zaplacená  daň

z nemovitých  věcí činila  89 045 Kč. Z kapitálových  výdajů  je do této  skupiny  zařazena

rekonstrukce  předprostoru  škol ZŠ E. Beneše  a Gymnázia  (13 960 388 Kč), jedná  se

především  o stavebm práce,  platbu  za koordinátora  BOZP  a technický  dozor  stavby.  Pro

potřeby  města  byly vykoupeny  pozemky  v hodnotě  3 490  261  Kč a na jednom  z nich
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budova  v hodnotě  411  494  Kč.  Pořízení  prodejního  stánku  na  náměstí  si vyžádalo

z kapitálových  výdajů  částku  ve  výši 653  436,77  KČ. Polohopisný  a výškopisný  plán

lll.etapy  RD sídl.  Svákov  stál  26 620  Kč

Do oblasti  životního  prostředí  v roce  2020  město  uvolnilo  7 250  209,76  Kč. Jsou  zde

zaúčtovány  veškeré  výdaje  na  odpadové  hospodářstVí  a také na obnovu  a výsadbu

městské  zeleně  a vzhled  města.  Za svoz  a likvidaci  odpadu  bylo  uhrazeno  6 434  833,09

Kč a v hodnotě  30 336,99  Kč byly  nakoupeny  4 kusy  kontejnerů  na separovaný  odpad.

Drobnější  výdaje  obsahovaly  opravu  kontejneru  na textil  za I 300 Kč. Nový  velkoobjemový

kontejner  bylo nutné  pořídit  do sběrného  dvora  za cenu  71 632 Kč a jeden  na komunální

odpad  v hodnotě  7 250,01  Kč. Netradičním  výdajem  byly  náklady  spojené  s umístěním  a

zabezpečením  čapího  hnízda  ve výši  3 200  Kč.  Celkové  výdaje  na údržbu  veřejné  zeleně

ve městě  dosáhly  výše  689  355,10  Kč. Mj. bylo provedeno  kácení  stromů  a vyfrézování

pařezů  v celkové  částce  155 969 Kč. Nové  stromy  a keře byly vysázeny  v ulici Dolní

Příkopy  za 36 889 Kč a za 98 126  Kč u parkovišt'  ve městě.  Za částku  19 827 Kč byly

dosazeny  jeřabiny  v aleji  k Pilátu,  za  14 083  Kč  přesazeny  javory  od  Restartgymu

k,,Muchomůrce"  a výsadba  dubů na  hrázi  Nového  rybníka  za  27 105  Kč.  Drobnější

dosadba  byla za 19 317,50  Kč. Hnojení  záhonů,  sečení,  postřik  trávníku  a zalévání  na

náměstí  za 44 200,90  Kč. Péče  o městskou  zeleň  byla v roce  2020  za 42 940,50  Kč.

Úprava  zeleně  u tenisových  kurtů  za 37 000 Kč. Drobnějšími  výdaji  bylo  pořízení  hnojení,

mulčovací  kůry,  stromků  k výsadbě,  zavlažovacích  vaků  a květin  k výsadbě  v celkové  výši

87 526 Kč.

Na financování  sociálních  služeb  se podílelo  MPSV  ČR, MZ ČR, Jihočeský  kraj a

město.  Senior-domu  Soběslav  (včetně  pečovatelské  služby)  bylo převedeno  na provoz

18 412  368,41  Kč, z toho  částku  12 926 000 Kč poskytl  Jihočeský  kraj formou  dotace.

V roce 2020  bylo celkem  85 305 Kč použito  na výdaje  souvisejíď  s nástavbou  Senior

domu.  Činnost  střediska  Diakonie   byla podpořena  částkou  340  999,98  Kč, a to

jednak  formou  přímé  úhrady  nákladů  na  opravu  budovy  700/111 a jednak  finančním

příspěvkem  ve výši  210  000 Kč. Do sociálních  služeb  patří  i agenda  náhradní  rodinné

p,  která  je zcela  hrazena  příspěvkem  z rozpočtu  MPSV  ČR V roce  2020  bylo  na výkon

pěstounské  péče  vyčerpáno  723 971  Kč. Dotace  nepodléhá  finančnímu  vypořádání,  a

ztoho  důvodu  nemusí  město  nepoužitou  část  vracet  zpět  do státního  rozpočtu.  Další

příspěvky  byly  poskytnuty  hospici  Jordán  ve výši  10 000 Kč a Fokusu  Tábor  7 000 Kč.

Město  Soběslav  každoročně  ponechává  ve  svém  rozpočtu  drobnou  rezervu  na

mimořádné  události  spojené  s ochranou  obyvatelstva  před  živelným  ohrožením.  V roce

2020  byly  tyto prostředky  čerpány  pouze  částkou  73,08  Kč formou  měsíčnich  plateb  za

vedení  databáze  účastníků  tísňového  volání.  V souvislosti  s pandemií  Covid-19  bylo

z kapitoly  Krizová  opatření  čerpána  částka  v celkové  výši 130  305,05  Kč. Konkrétně  se

jedná  o výdaje  na mzdy  (DPP),  stojany  na dezinfekci,  nákup  materiálu  na šití roušek,

ochranné  přepážky,  jednorázové  roušky,  respirátory  a dezinfekci.  Za  služby  vodní

záchranné  služby  město  uhradilo  částku  ve výši  5 808,50  Kč.

Výdaje  městské  policie  v roce  2020  dosáhly  částky  3 966  373,74  Kč a jsou  zde kromě

nákladů  na vlastní  provoz  této  složky  zahrnuty  i prostředky  na městský  kamerový  systém

včetně  jeho  doplnění,  oprav,  údržby  a spotřeby  elektrické  energie.  Z toho  byla  větši  částka

253  603,90  Kč za pořízení  nové  digitální  kamery  (47 916 Kč) a modernizaci  dokumentační

jednotky  u laserového  silničního  rychloměru  (205  687,90  Kč).

Celkovými  1137465,93  Kč se město  podílelo  na financování  požární  ochrany  Do

činnosti  dobrovolných  požárních  jednotek  vSoběslavi  a v Nedvědicích  směřovalo

92 613,93  Kč, z těchto  prostředků  byla podpořena  činnost  sborů  zaslanými  dotacemi  ve

výši 50 000 Kč SDH Nedvědice  a 25 000 Kč SDH Soběslav.  1IO  OOO Kč bylo zasláno

Hasičskému  záchrannému  sboru  Jčk  jako  dar na částečné  pokrytí  nákladů  souvisejících
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s pořízením  profesionální  pračky  na  zásahové  oděvy.  Nejvýznamnější  položkou  této

kapitoly  bylo  pořízení  nového  dopravního  automobilu  pro  SDH  Soběslav  a s tím  související

výdaje  v celkové  výši  934  852  Kč. Částka  ve výši  300  000  Kč byla  hrazena  z dotace  Jčk  a

450  000  Kč z dotace  Ministerstva  vnitra.

Výdaje  zastupitelstva  města,  kam  patří  i činnosti  výborů,  komisí  a dalších  volených

orgánů,  dosáhly  částky  3 295  536  Kč.

Provoz  místní  správy  stál  v roce  2020  celkem  45 257  663,87  Kč a jsou  zde  zařazeny

veškeré  agendy,  které  jsou  v rámci  samostatné  nebo  přenesené  působnosti  vykonávány.

Část těchto  výdajů  je hrazena  dotací  ze státního  rozpočtu  (20  095 800 Kč) a část  ze

sociálního  fondu  (978  069  Kč).

Prostřednictvím  oddílu  finančm  a ostatní  operace  hradilo  město  zejména  své

80,24  Kč je zahrnuta

úhrada  veškerého  pojištění  města  (440  075 Kč), bankovních  poplatků  (IOO  585,88  Kč),

daní  a poplatků  včetně  daně  z příjmu  a DPH  (1 840  507,51  Kč) a další  výdaje  včetně

nespotřebovaného  převodu  na depozitní  účet  (225  842 Kč). Ve výši  7 494,85  Kč byla

provedena  vratka  vyplacené  zálohy  na volby  do EP a 7 945  Kč byla  provedena  vratka

v souvislosti  se sčítáním  lidu,  domů  a bytů.

V rozpočtu  roku  2020  se objevuj  výdaje  na volby  do  krajských  zastupitelstev  a senátu.

Na jejich  zajištění  obdrželo  město  dotaci  ve výši  295  000  Kč, vyčerpáno  bylo  295  000  Kč.
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Pří1olia  2. -  Seznam  přijatých  dotací  z jiných  veře,jných  rozpočtů:

' Při,iaté  dotace celkem Přijato Vyčerpáno ' Rozdil

Dle  níže  uvedenýcli

tabulek  A)  a C)

46.  141  .798,-Kč 37.541.160,-I(č 8.600.818,-I(č

Rozdíl  mezi  částkoti  přijatýcli  a vyčei'panýcl'i  dotaď  vznikl  předevšíin  přijetíin  koinpei'iz.  bonusu,  jeliož  čerpái'ií  nebylo

účelově  určeno,  dále  např.  z důvodu  tolio,  že některé  výdaje  lirazené  z dotaci,  byly  uskutečněny  již  v předcliozim  roce,  ale

fin.  pi'ostředky  iněsto  obdrželo  až v následujícíin  roce,  i'iebo že došlo  k i'ievyčei-pání  dotací,  které  se nevyi:ičtovávají  či

k vratkáin  nevyčerpanýcli  dotací.

A) Přijaté  transfery  ze státního  rozpočtu,  státních  fondů  a regionálních  rad  (část  IX.)

UZ Označení  a účel  poskylnuté  dotace Celkein  přijato

vroce2019

Celkein  přijato

v roce  2020

Meziroční

index  (%)

13010 Výkon  pěstorinské  péče  +) l .328.000,- I .252.000,- 94,27

13011 Sociálně-právní  ochrana  dětí 2. í0s.ooo,_ 2.422.400,- í 10,21

13015 V')7k011 sociální  práce 288.301,- 348.960,- i21,04

13351 Koinp.  vícenákladů  a platba  pro  zain.  soc.

služeb  -  Senior  dťiin

535.483,-

13351 Financování  zvýšeiiýcli  prov.  nákladů  -  Sei'iior

dťiin

5l3.392,-

13351 Odiněny  zan'iěstnanců  -  Senior  dťim l .408.996,-

3 5442 Miin.  fil].  oliodnocení  zdr.  prac.  v soc.  sl. -

Senior  ďťoiin

270.297,-

34053 Přecliod  z AKS  Clavius  -  iněstská  kniliovna 48.000,-

83,46

34070 Kult.  aktivity  -  Kubešova  Soběslav 80.000,-

34054 Prograin  regeiíerace  MPZ 1.615.000,- l .3 48.000,-

14984 Dopravi"ií  automobií  pro  SDH 450.000,-

17058 Výiněna  povrchri  ul. Lristigova,  Dr.  Stridničky

a Okruži'ií

817.136.-

17969 Cl"iodníky  Tyršova,  K Sedlečku 2.813.027,-

33063 Dotace  z OP VVV  do škol  +)  -  přepos]áno  PO 3.773.265,- 891.807,- 23,63

17968

17969

Zateplení  čp. 101-104,  projekt  ZŠ Koi'nenskélio

Chod.  Tyršova,  K Sedl.,  zateplení  čp. 101-104

i53.422,-

6.l45.44l,-

17015

17016

Projekt  ZŠ Komenskélio

Projekty  ZŠ Koi'nenskélio,  ZŠ E. Beiieše

63.685,-

2.115.493,-

13013 OP zainěstnanost  -  Zábavné  léto,  ZŠ E. Beiieše 351.245,- 92.276,- 26,27

15974 Snížení  energetické  nároči'iosti  Ziinní  stadion 4.955.361,- 27.528,- 0,55

91628 Předprostor  škol  v Soběslavi  - chodník 709.3  85,-

98018 Sčítání  lidí,  don'rů  a bytů  v roce  2021 24.7  45,- 32.690,- l32,07

98024 Koinp.  bonus  1.250,-I(č  na obyvatele 8.633.750,-

98030 Sč. lidí,  doinů  a bytů  v r.202l-liarinonizace  SZJ l O.530,-

98193 Volby  do senátu  a zastup.  kraje  2020 295.000,-

98348 Volby  do EP 2019 273.000,-

Celkem  ze státního  i-ozpoětu 14.934.917,- 3].350.698,- 209,91

+) transfer  nepodléliá  finančníimi  vypořádání

B) Při,jaté  transfery  v rámci  souhrnného  dotačního  vztahu

(sr Kč)

položka Označení  a ťičel  poskytmité  dotace Celkein  přijato

v roce  2019

I Celkein přijato
v roce  2020 E;,:rí:O:í

í



I 4112 iNeinvestiči'ií  přijaté transfery ze SR v ráinci
' SDV

' 18.852  lOO,- 20.095.800,- 106,59

C) Přijaté  transfery  z rozpočtu  kraje  (pol.  RS 4122  a 4222)

' UZ Označení  a ťičel  poskytnuté  dotace ' Celkein  při_jato

vroce2019
iCelkein  přijato

v roce  2020

Meziroční

index  (%)

13305 Podpora  poskyt.  soc. slrižeb  -  Senior  dťiin 11.890.000,- 12.926.000,- 108,71

416 Investiční  dotace  - rekonstrukce  tenisovélio

kurtri

60.000,-

428 Podpora  kriltury  - festival  Kribešova  Soběslav 50.000,-

428 Podpora  kriltury  -  Soběslavské  slavnosti 30.000,-

433 Podpora  cestovníl'io  ruclui  -  pořízení  stanťi O,- 86.721,-

433 Podpora  cest.  rucl'uí  -  inodernizace  vybavení

infocentra

30.000,-

433 Podpora  cest.  rriclui  - pořízeiií  navig.  systéinri 70.000,-

439 DP  rozvoj  liospod.  slabýcli  oblastí  - spol.

centruin  Clilebov

O,- 414.050,-

439 DP  rozvoj  liospod.  slabýcli  oblastí  -  spol.

centruin  Nedvědice

670.600,- ] 74.329,- 25,99

452 Dopravní  autoinobil  pro  SDH O,- 300.000,-

99,18732 Dotace  na LSPP 857.000 850.000,-

457 DP  Kailtrirní  dědictví  -  obnova  kapličky

Clilebov

O,- 40.000,-

Celkem  z rozpočtu  Jihočeského  kraje 13.657.600 14.79].100,- 108,29

D)  Ostahiípři,jaté  transfery

(např.  pol.  415x  -  strana  1 -  Výkazu  FIN  2-12  M)

(v Kčí

položka Oziiačeiií  a ťičel  poskytnuté  dotace Celkein  při.jato

v roce  2019

Celkein  při.jato

v roce  2020
iMeziroční
' index  (%)

Celkem



ATLAS  AUDIT  s.r.o.

K Bílému  vrchu  4 h7,  250  88 Čelákovice

Město  Soběslav

Rok  2020



Zpráva  o výsledku  přezkoumání  hospodaření

Podle  zálcona  č. 93/2009  sb., o auditorecli  a o ziněně  některýcli  zákoru:i,  ve zi'iěni  pozdějšícli  předpisči,

auditorskélio  standardu  č. 52,  dalšícli  relevantnícli  předpisči  vydaných  Koinorou  auditorči  České

republiky,  pod]e ustanoveni !S 42 zákona č. 128/2000 sb., 0 0L)CÍCh (obecní zřízení), ve znění
pozdějšícli předpisů a podle ustanovení !l lO zákona č. 420/2004 sb., o přezkouináváni  liospodaření

územnícb  saínosprávnýcli  celíďi  a dobrovolnýcl'i  svazíďi  obcí,  ve znění  pozdějšicli  předpisči

(dále  jen,,zákon  č. 420/2004  Sb.").

pro  územm  saínosprávný  celek

město  Soběslav

(dále  jen,,  v2zenmíce1ek")

za období  od OI,  01.  2020  do 31.  12.  2020

Rozdělovník:

Výtisk  č. 1 -  elektronická  verze iněsto  Soběslav

Výtisk  č. 1-  elektronická  verze ATLAS  AUDIT  s.r.o.

Duben  2021

2



l VŠEOBECNÉ  íNFORMACE

Orgán  územního  celku  oprávněný,jednat,jeho  jménein:

Starosta:

Název:

Sídlo:

ICO:

íng.  Jindřich  Bláha

město  Soběslav

Náměstí  Republiky  59,  392  01 Soběslav

002  52 921

Auditorská  společnost  (dálc  jen  ,,auditor"):

ATLAS  AUIíT  s.i-.o.

K Bílému  vrchu  1717

250  88 Celálcovice

Číslo  osvědčcní  300

Jinéna  osob  provádějícícli  přezkouinání  liospodaření  ťizen'ufflio  cellai:

Ing.  Tomáš  Bartoš  -  auditor

Petr Ciinoradsli  -  asistent auditora
Petra  Veselá  -  odborná  asistentka  ahiditora

Dalši  osoby  podilející  se na přezkoumáni  hospodaření  i:izen'iní]io  celku:

Petra  Motyčková  - odborná  asistentka  auditora

Vyínczcní  pravomocí  auditora  k provedcnípřezkoumáníhospodařcníúzemiiílio  ccÍku:

Auditor/auc'litorská  spoiečnost  provedla  přezkohmiání  liospodařei'ii  ťizeinnílio  celíai  v sou]adu

s ustanovením fl 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 sb., s ustanoveniin FH 2 písin. c) zákona č. 93/2009 !Sb.,
o auditorech  a o změně  některých  zákonči,  ve ZÍlěllÍ  pozdjjšícíi  předpisči.

Místo  přczkoumáníhospodařcníúzeinního  cclku:

Dílčí  přezkouinání:

Zavel'ecíie  I)řeZkOLHllall]  '.

kaíicelář  ATLAS  AUDTT  s.r.o.,  K Bíléinu  vi'c1ui]7]7,  Čelákovice

kancelář  ATLAS  AUDIT  s.r.o.,  K Biíéinu  vrcliti  17]7,  Čelákovice

Období,  vc ktcréni  bylo  přezkouináníhospodařeníúzemního  cclku  provcdeno:

* Dílčí  přezkouinání  iiospodařei'ií  proběliío  ve dnecíi  23. 02. 2021 a 19. 03. 202]

* Závěreči'ié  přezkoui'iiání  íiospodaření  proLiěíilo  dne 26. 04. 2021 a 27. 04. 202]

Určení  zahá,jení  a ukončení  přezkoumání  liospodaření  úzcmního  cclku  auditorem/auditorskou

spoleěiíostí:

Přezkouínání Líylo zah4jeno zasláním požadavlďi auditoi'a na příliravti  liodkladči
«liie 04. 02. 202]

Poslednim kontrolním i:ikonen"i předc]iázejícim vyhotovení zlirávy bylo zaslání podkladů
úzen'uiím celkein dne 26. 04. 2021 a lejicli  zpracování dne 27. 04. 2021



II.  PŘEDMĚT  PŘEZKOUMÁrSíÍ  HOSPODAŘENÍ

Předínětem přezkorunáni jsori podle ustanovení %S 2 odst. I zákona č. 420/2004 Sb. i:idaje o ročníin
hospodaření tvořicí soričást závěrečnél'io ťičtu podle (fi 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 SL).,

o rozpočtových pravidlech úzei'iínícli rozpočtči, ve znění pozd4jšíc1i předpisči, a to:

a)

g)

plněni  přijinči  a výda)či  rozpočtu  včetíiě  peněznich  operaci  týkqjicich  se rozpočtových

prostředkči,

finanční  operace  týkající  se tvorby  a použití  peněžnícl"i  fondů,

náklady  a výnosy  podnikatelské  činnosti  ťizeinnílio  cellai,

peněžní  operace  týkající  se  sdružených  prostředíďi  vynak]ádaných  na  zák]adě  smlouvy

mezi  dvěina  nebo  vice  ťizeinníini  cellcy,  anebo  i'ia zálcladě  smlouvy  s jinýini  právnickýini

nebo  fyzickými  osobaini,

finančni  operace  týka.jící  se cizicli  zdrojči  ve smyslu  pi'ávi'iícl'i  předpisči  o účeti'iictvi,

liospodaření  a nakládání  s prostředky  poskytmitýini  z Národi'iího  fondu  a s dalšin'ii  prostředky

ze zahraničí  poskytnutými  na základě  n"iezinárodnícli  sin]uv,

vyíičtování  a vypořádáni  finančnícli  vztaíuůi  ke  státníinu  rozpočtu,  k  rozpočtčiin  krajči,

k rozpočtčiin obcí, k lii'iýin  rozpočtčin'i,  ke státniin fonclčiin a ]( dalšin'i osoLíáin.

Předmětein přezkouinání v souíadri s ristanoveníin fi 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb..jsori dáíe oblasti:

nakládání  a hospodaření  s inajetkein  ve vlastnictví  i:izeinnílio  cellai,

nakládání  a hospodaření  s i'iiajetkein  státu,  s níinž  l'iospodaří  ťizeinni  celek,

zadávání a uslaíečňování veřejnýcl'i zakázek s vý3iinkou ťii<onči a postupči 1iřezkouinanýcíi
orgánem  doliledu  pod]e  zákona  č. 134/2016  sb., o zadávání  veřejnýcli  zakázek,  ve zněni

pozdějšicli  předpisči,

StaV pollledavek  a ZaVaZkL"l a nak]adani  S Illml,

ručení za závazky fyzicícýcli a lirávniclcýcli osob,
zastavování  movitýcli  a neinovitých  věcí  ve prospěcli  třeticl'i  osob,

zřizování  věciíých  břemen  k inajetíai  ťizeinníbo  ceííai,

ťičetnicíví  vedené  územnín'i  ceíkein,

ověřeni l)Olllěl-Ll dlu]'iu úzen'uii)io celíai k prčiiněi-u jelio přijinči za poslední 4 l'OZl)OČlOvé roky
podle  právnílio  předpisu  upraviijicilio  rozpočtovori  odpovědnost.

III.  HLEDISI(APŘEZKOUMÁNÍHOSPODAŘENÍ

Předi'iiět přezkouinání liodie ustanovei'ií !I; 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod H. této zlirávay)  se ověřu.je
z lilediska:

a)  dodí'žování  povinnosťí  stanovených  zvláštníini  pi'ávníini  předpisy,

b) souladu í'iospodaření s finančními prostředky ve srovnání s roz1iočten-i,

c) dodržeí"ií i:ičelu posícytnuté dotace nebo návratné finanční výpoinoci a podiníne3jejic1i použití,
d) věci'ié  a forn'iální  správi'iosti  dolcladč'i  o přezkouinávanýcli  operacícli.

Právní  předpisy  pocižité  při  přezkouinání  ]iospodaření  pokrývající  výše  uvedená  liíediskajsoíi  rivedeny

v přílozc  A,  která  je  nedíínou  součástí  této  zprávy.

IV.  DEFrNOV  ÁNÍ  ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření,  které  bylo  předinětein  přezkoun'iáiff  a za jel'io  zobrazení  vi:ičetnicli  a finančních

výkazech,je  odpovědný  ťizen'uií  celek.

Naší úlohou je, na základě provedenélio přezkoruíiáni  íiospodaření, vydat zprávu  o výsledícu
přezkoumání )iospodaření. V souladri se zákonein o auditorecli a Etickýin  kodexein  přijatým  Koinorou

audítorů Ceské re1iubliícyjsn'ie na úzen'ii'iíin ceílai nezávislí a splniljisine  i další etické liovinnosti
vyplývajici  z uvedených předpísči. Rovi'iěž.isine splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené
ínezinárodníin standardei'ii I)I'O řízení kvalityISQC  l.
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Přezkoriinání  hospodaření  jsme  provedli  v soriladu  se zákonein  č. 93/2009  sb., o auditorecíi  a o ziněně

některýcli  zákonči,  ve znění  pozdějšícli  předpisči,  ariditorsícýin  standardein  č. 52 a dalšíini  relevantniíni

předpisy  vydanýini  Koinorou  auditorči  České i-epubliky  asustanoveníini  q 2,  3 a ]O zákona

č. 420/2004  Sb. V  soriladu  s těinito  předpisy  jsme  poviimi  dodržovat  etiď<é  noi-n"iy  a naplái'iovat

a provést  přezkoui'iíáni  hospodařeni  tak,  abychoin  ziskali  oinezenoujistotu,  zda  liospodaření  ťizen'uíiho

celiaije  v souladu s ]iledisky přezkouinái'ií  íiospodaření (viz bod IH. této z1irávy).

V. RÁMCOVÝ  ROZSAH  PRACÍ

Za účelem  vykonáni  přezkouinái'ií  liospodaření  úzeinnílio  celíai  byly  potižity  postupy  ke smoináždění
dostatečnýc]i  a vliodnýcli  dčikaznicli  inforinací.  Tyto  postupy  se svýin  charakterein  a i'iačasováníin  liší

od postupů prováděnýcli u zakázky poskytující přiiněřenou jistotu a ina3í i'iienší  rozsali a jsou
ariditorein  apíikovány  na  základě  jelio  odboi'ného  ťistidíai  včetně  vyliodnocení  oblastí,  v nicliž  je

u předinětri  přezkouinání  liospodaření  pravděpodobný  výskyt  význainných  (inateriálních)  chyb

anedostatků.  Při  vyliodnocování  těclito  oblastí  ariditor  Liere  vúvahri  vnitřní  kontrolní  systéín

i:izeinnílio  celkri.  Použité  postupy  zalirmijí  výl»ěrový  zpčisob  šetřei'ii  a významnost  (i'i'iaterialítu)

jednotlivých  slaitečnosti.  Mira  )istoty  ziskaná  u přezkornnání  íiospodaření  je tudiž  význaínně  íiižší

než  jistota,  která  by byla  získána  provedeníin  zakázky  poslcytující  přiiněřenori  jistotu.

Označení  všecli  dokladči  a jinýcli  inateriálů  využitýcli  při přezkoui"iiání  hospodařeni  i:izeinnílio  celkuje

hivedeno  vsan'iostatné  přílozc  C, která  je  nedílnou  součásti  této  zprávy.  Vrán'ici  přezkouínání

liospodařeni  úzeinnílio  celíai  činil  auditor  i další  ki'oky  a využíval  i další  infoi-inace,  které  ne.jsou

SOuCaStl tohoto  OZllaCelll.

V[.  ZÁVĚR  ZPRÁVY  0 1'ÝSLEDKU  PŘEZKOUMÁNÍ  HOSPODAŘENÍ

A. VY  JÁDŘENÍ  K

HOSPODAŘENÍ

SOULADU  ťlOSPODAŘENÍ  SI-ILEDlSKY PŘEZKOUMÁNÍ

Na  základě  nán'ii  provedei'iél"io  přezkouinání  liospodaření  ťizen'u"íi)io  ceilai  iněsto  Soběsiav  jsme

nezjistili  žádnou  skutečnost,  která  by nás vedla  kpřesvědčení,  že přezkouinávané  liospodaření  není

ve všecl'i  význainnýcli  (inateriálních)  oliledech  v sohiladri  s hledisky  přezkouinání  liospodařeni

uvedenýim  v bodě  III.  této  zprávy.

B. VY  JÁDŘENÍ  OHLEDNĚ  CHYB  A NEDOST  ATKŮ

Zákon  č. 420/2004  sb., o přezkouinávání  liospodaření  ťizemních  sai"iiosprávnýcíi  ceíkči  a dol»rovolných

svazků  obci,  ve zi'iěi'ií  pozdějších  předpisči,  stanoví,  abyclioin  ve zprávě  rivedli  závěr  podle  ustanovení

fl ]O odst. 2 I)ÍSII1. d) a odst. 3 citovanél'io zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychoin ve své zprávě
o výsledlai přezlcoumání íiospodaření rivedíi, zda při 1iřezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby
a nedostatky a v čein )iříliadně spočívaly, a to bez oíiledu na jejich význainnost (inaterialitu) a jejicl'i
vztali k liospodařeni ťizeinnílio celiai i'iiěsto  SoLiěslav.1ako  celku.

Při  přezkoumání  hospodaření  územnílio  celku  město  Soběslav  za  rok  2020,jsme

nezjistili  žádné  cliyby  a nedostatky.
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C. UPOZORNĚNÍ  NA  PŘÍP  ADNÁ  RIZIKA

Neučinilijsine  žádná zjištěiií,  ktei'á by nás vedía k doinněnce,  že existují  připadná  rizika,  která inohori

inít  v btidoucnosti  negativní  doliad  na liospodaření  ťizeinniho  celíai  iněsto  Soběslav.

D. PODÍL  POHLEDÁVEK  A ZÁV  AZKŮ  NA  ROZPOČTU  ÚZEMNÍHO  CELKU  MF.STO

SOBĚSLAV  A PODÍL  ZAST  AVENÉHO  IVIAJETKU  NA  CELKOVaÉ,M  MAJETKU

ÚZEMNÍHO  CELKU

Podíl  pohledávek  na rozpočtu

A Vymezení  pohledávek 8 360 19í,70  Kč

B Vyinezení  rozpočtovýcl'i  příjinči 214  409  774,51  KČ

A / B * 100  % Výpočet  podílhi  pol'iledávek  na rozpočtri 3,89 %

Podíl  závazků  na rozpočtu

C Vymezení  závazkči 4 762 344,5l  Kč

B Vyinezení  rozpočtovýcli  příjmči 214  409  774,5  I Kč

C / B * íOO % Výpočet  podílu  závazkči  na rozpočUi 2,22 %

Podíl  zastavenélio  majetku  na celkovém  inajetku

D ' Vyinezení zastavenélio ina.jet]ai i O,-Kč

E Vymezení  inajetí<u  pro výpočet  uí<azateíe  ' 1 316  713 835,56  Kč

D / E * 100  %

cVeýlíp(OosčIeetI11Ilp1oC,deíl(rl(iu zastaveného inajetku nal
O%

*  Celková  hodnota  dlouhodobýcli  poliledávek  činila  k 31. 12. 2020  577 695,06  Kč.

*  Celková  l"iodnota  dlori)iodobýcl'i  závazlďi  činila  k 31. ]2.  2020 5 025 l 88,40  Kč.

E. VYJÁDŘENÍ  KPOMĚRU  DLUI-TU  ÚZEMNÍHO  CELKU  MĚSTO  SOBĚSLAV

K PRŮMĚRU  JEHO  PŘÍJMŮ  ZA  POSLEDNŤ  4 ROZPOČTOV'É  ROKY  PODLE

PRÁVNŤI-TO  PŘEDPISU  UPRAVUJÍCÍ]-TO  ROZPOČTOVOU  ODPOVĚDNOST

V ráinci  přezkouinání  liospodaření  za rok  2020 jsine  provedíi  ověření  poinění  dluhu  i:izeinnílio  celku

k prčiměi'u  jelio  příjinči  za posledni  4 rozpočtové  roky  podle  právnílio  předpisu  upravi;jící]io

rozpočtovou odpovědnost, které náin ukládá ristanoveni 6 2 odst. 2 písin. i) zákona č. 420/2004 sb.,
o přezkouinávání hospodaření ťizeinnícli sainos1irávnýcli celki:i a dobrovolnýc]i svazkči obci, ve znění
pozdjjšich před1iisči.

Dluli  územnílio  celku  niěsto  Soběslav  k 31. 12.  2020  nepřckročil  60 % piaůiněrti

jelio  příjmů  za pos1ední4  roky.
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V  II. DALŠÍ  INFORMACE

Stanovisko  úzcmnílio  celku  k návrhu  zprávy  o výslcdku  přczkoumání  hospodařcní

Přííoíiou  této  zprávy  o výsledcích  přezkouinání  íiospodařeni  je,  v soriladu  s ustanovením  ':p 7 písm.  c)

zákona  č. 420/2004  sb.,  i píseinné  stanovisko  ťizen'uiílio  celkri  knávrhu  zprávy  ovýsledlcu

přezkouinání  hosliodaření.

Vyliotoveno  dne  28.  04.  2021

Auditorská  společnost:

A TLAS  A UDíT  s.i".o.

Oprávnění  č. 300

Zastohipená:

hig.  Toináš  Bartoš,  oprávněni  č. ] ]22

Odpovědný  auditor:  Tng. Toináš  Bartoš

Zpráva  projednánií  sorgái'iem  úzeinního  celku  oprávněnýin  .jednat  jménen'i  iněstoSoliěslav

dne.....!!ě..'.L':!.. 2021.

Zpráva  předána  orgánu  územi'ií)io  celkti  oprávněnéi'iiu  jedi'iat  jinénein  iněstoSoběslav

drie

In g o J í n d ří C h DIn'gg.'ťJa:nnd:ipchodBeláphSaa'
B15 H a Datum: 2021.04.30

lng.  Jindř:..fi  B1jh'!2:42 +02'Oo'

Ing.

Tomáš

Bartoš

Digitálně

podepsal  Ing.

Tomáš  Bartoš

Datum:

2021 .05.02

09:26:53  +02'00'



2) Scliváleníúčetní  závěrky  města  Soběslavi  za rok  2020

V soriladu  s vyhláškou  č. 220/2013  Sb. o požadavcícb  na sclivalování  ťičetních  závěrek

některýcli  vybranýcli  ťičetnícli  jednotek,  zákonein  č. 563/1991  sb., o ťičetniclví  a zákonein  č.

128/2000  sb., o obcícli,  vše  ve znění  pozdějších  předpisťi  a dále  Siněrnicí  ke scl'ivalování

ťičetní  závěrky  i'iiěsta  Soběslavi  je  předkládána  orgánůi'n  i'iiěsta  ke sclwálení  účetní  závěrka

iněsta  Soběslavi  za  rok  2020.

Rozliodování  o schválení  ťičetní  závěrky  vycl'iází  z následujících  podklaďů:

1) '[Jčetní  závěrka  za  rok  2020

@ Rozvaha-Bilance

*  Výkaz  ziskri  a ztráty

*  Přehled  o peněži'iícli  tocích  (Cash-flow)

*  Přehled  O Zl]lělláCll  vlastníl'io  kapitáhi

*  Přílolia  k účetní  závěrce

2) Zpráva  o výsledkri  přezkorin'iání  liospodaření  iněsta  Soběslavi  za  rok  2020 nezávislýin

auditorem

3) Zprávy  útvarri  internílio  auditu  o z.jištěiiícli  z provedených  ariditů,  si ráinci  nic]iž  byly

zjištěiqy  skritečnosti,  které  i'noliori  i'nít  vliv  na  ťiplnost  a prťikaznost  ťičetniclví

4) Inventarizači'ií  zpráva  dle  vylilášky  č. 270/2010  Sb.

Všecl'uíy  výše  uvedené  inateriály  jsori  riloženy  k nalilédnuť  na finančníin  odboru  MěU.

ťJčetní  závěrka  byla  zpracována  v soriladu  s platnýini  předpisy,  hospoclaření  města  bylo

přezkouináno  nezávislýin  auditorein,  který  i'iesliledal  chyby  a nedostatky,  které  by negativně

ovlivnily  hospodaření  i"iiěsta.  Běliein  rokri  byla  prováděna  veřeji'ioprávní  kontrola  hospodaření

iněsta  včeti"iě  jíin  zřízenýcli  příspěvkovýcli  organizací  vsouladu  spředpisy  o finanční

kontrole.  Kprovedení  inventarizace  inajetku  a  závazlďi  iněsta  byla  zřízena  ťistřední

inventarizační  koinise  a 5 inventarizači"iícli  kon'iisí.  Inventarizace  proběhla  řáCll]ě,  podklady

byly  řádně  připraveny  a ověřeny  na skritečnost  a nebyly  zjištěiiy  žádné  iiwentarizační  rozdíly.

Předložené  doklady  ke scliválení  ťičetní  závěrky  byly  zpracovány  v soriladu  s vyhláškohi  č.

220/2013  Sb. vúplnosti.  Účetní  jednotka  nezatajila  žádi'ié  skritečnosti  a zpracovala  účetní

závěrkri  s cílein  dosažení  věrnélio  a poctivého  obrazu  předinětri  ťičetnictví  a finanční  sithiace

ťičetiií  jednotky.

Zpracovala:  Bc.  Zuzana  Scliejbalová



FO 4/2021 V Soběslavi  dne:  11.6.20;)1

MATERIÁL  PRO JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  SOBĚSLAV

Dne  23. 6. 2021

MATERIÁL  K PROJEDNÁNÍ

Název:  Změna  rozpočtu  města  na rok  2021 -  Rozpočtové  opatření  č. ZM 2/202'1

Důvodová  zpráva:

Rozpočtové  opatření  č. ZM 2/2021  rozšiřuje  schválený  rozpočet  města  Soběslavi  o

nové  příjmy  a výdaje,  které  vznikly  během  ll. čtvrtletí  letošního  roku.  Jedná  se

zejména  o přijatá  rozhodnutí  dotací,  výdaje  se upřesňují  dle výsledků  výběrových

řízení,  uzavřených  smíuv,  rozhodnutí  a dalších  dokumentů.  Navrženým  opatřením  se

zvyšuje  celkový  objem  rozpočtových  příjmů  města  na rok  202'1 o 1l 303  352,45  Kč a

výdajů  o 33 230  124  Kč. Z rozpočtového  opatření  č. ZM  2/2021  vzniká  schodek  ve

výši  2'1926  77"1,55  Kč.  Na  financování  schodku  bude  zapojeno  čerpání  části

schváleného  úvěru  (související  s výdaji  na realizaci  akce  ,,Nástavba  Senior-domu

v Soběslavi).  Konkrétní  změny  jsou  uvedeny  v přiložené  tabulce  s komentářem.

Po provedených  úpravách  dosáhne  objem  rozpočtových  příjmů  města  v roce  202'1

částky  192  157  422,43  Kč, výdajů  218  854  093,84  Kč a na financování  bude  použito

26 696  67'1,41  ze schváleného  úvěru  a z rezervy  na běžných  účtech.

NÁVRH  USNESENí

Zastupitelstvo  města:

Schvaluje  změnu  rozpočtu  města  Soběslavi  -  Rozpočtové  opatření  č. ZIVI 2/202'1
v předloženém  znění.

Přílohy:  Rozpočtové  opatření  č. ZM 2/2021 -  tabulka  s komentářem

Zpracovala:  Mgr. Lucie  Krejčí Předložila:  Bc Zuzana  Schejbalová
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Návrh  na změnu  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok  2021-  Rozpočtové  opatření  č. ZM  2/2021

C. Název  položky PřÍjmy Výdaje

1. Příjem  dotace  na činnost  odb.  Iesního  hospodáře - 335 262,00  Kč

2. Výdaje  za čínnost  odb.  Iesního  hospodáře 335 262,00  Kč

3. Příjem  dotace  na činnost  odb.  Iesního  hospodáře - 327 975,00  Kč

4. Výdaje  za činnost  odb.  Iesrího  hospodáře 327 975,00  Kč

5. Kompenzační  bonus  pro  rok  2021 313 798,45  Kč

6. Srížerí  příjmu  dotace  na výkon  NRP 2021 - 32 000,OO Kč

7. Snížení  výdajů  na výkon  NRP 2021 - 32 000,OO Kč

8. Příjem  dotace  na výkon  činností  sociální  práce 432  055,00  Kč

9. Výdaje  spojené  s výkonem  činností  sociální  práce 432  055,00  Kč

IO. Příjem  dotace  - Multifunkční  hřiště  v Nedvědicích 1465  000,OO Kč

11. Výdaje  na hřiště  v Nedvědicích  a hřiště  Svákov 1200  000,OO Kč

12.

Příjem  dotace  od MPSV  pro  S-dům  - podpora  fin.  ohodnocení

zaměstnanců  - Covid-19 3 021  766,00  Kč

13.

Přeposlárí  dotace  S-dům  od MPSV  - podpora  fin.  ohodnocení

zaměstnanců  - Covid-19 3 021 766,00  Kč

14.

Příjem  dotace  od MPSV  pro  S-dům  - na zakoupení

antígenmch  testů  a úkonů  testování-Covid49 16  684,00  Kč

15.

Přeposlání  dotace  S-dům  od MPSV  - zakoupení  antigenrích

testů  a úkonů  testovám-Covid-19 16  684,00  Kč

16.

Výdaje  na ostatní  sociální  služby  - příspěvky  - převod

schválených  výdajů 30 000,OO Kč

17. Kultura  - ostatní  výdaje  - převod  schválených  výdajů - 30 000,OO Kč

18. Přijetí  dotace  od  Jčk  - Soběslavské  slavnosti  Rožmberské 40 000,OO Kč

19. Odeslání  dotace  KDMS  - Soběslavské  slavnosti  Rožmberské 40 000,OO Kč

20. Příjem  dotace  od Jčk - "Kubešova  Soběslav" 50 000,OO Kč

21. Odeslání  dotace  KDMS  - "Kubešova  Soběslav" 50 000,OO Kč

22. Lesní  hospodářské  osnovy  pro  období  2022-2031 30 000,OO Kč

23.

Příjem  dotace  od Jčk  - "Podpora  sportu"  - osvětlení  sportovní

haly 320  000,OO Kč

24. Modernizace  osvětlení  sportovní  haly 535 000,OO Kč

25. Prodej  bytu  Na Ohradách 2 350  100,OO  Kč

26. Opravy  chodníků  a komunikací  v Soběslavi 2 600  000,OO Kč

27. Nástavba  Senior  - domu 20 000 000,OO Kč

28. Příjem  dotace  - LSPP - Poliklinika  Soběslav 850 000,OO Kč

29. Odeslání  dotace  - Poliklinika  Soběslav  - LSPP 850  000,OO Kč

30. Příjem  dotace  - odměny  sociálrím  pracovníkům  - C0V1D-19 23 415,00  Kč

31. Odměny  sociálním  pracovníkům  - C0V1D-19 23 415,00  Kč

32. Příjem  dotace  od Min.  kultury  - Kubešova  Soběslav  - KDMS 100  000,OO Kč

33. Odeslání  dotace  KDMS  - Kubešova  Soběslav 100  000,OO Kč

34. Daň  z příjmů  právnických  osob  za obce 1389  330,00  Kč

35. Příjem  dotace  pro  ZŠ Komenského  - OPVV  z MŠMT 863 204,00  Kč

36. Odeslám  dotace  ZŠ Komenského  - OPW  z MŠMT 863 204,00  Kč

37. Příjem  dotace  na obnovu  válečného  hrobu  v Nedvědicích 100  000,OO Kč

38. Parkoviště,  komunikace  a chodníky  u DDM 3 500  000,OO Kč

Celkem Il  303 3S2,45  Kč 33 230 124,00  Kč

39. Fínancování  - čerpání  dlouhodobého  invest.  úvěru 20 000  000,OO Kč

40. Financování  - čerpání  prostředků  z BÚ 1926  771,55  Kč

Celkem 33 230  124,00  Kč 33 230 124,00  Kč

pozn.:  NRP = náhradní  rodinná  péče,  LSPP =  lékařská  služba  první  pomcci

Zpracovala:  Mgr. Krejčí



Komentář  k návrhu  na změnu  rozpočtu  města  Soběslaví

na rok  2021-  rozpočtové  opatření  č. ZM 2/2021

Předkládaný  návrh  obsahuje  na položce  č. 1-  4 příjmy  a výdaje  na činnost  odborného

lesního  hospodáře  za 4. kvartál  roku  2020  a 1. kvartál  roku  2021.  Výdaje  jsou  kompletně

každý  rok  pokryty  z dotace,  která  přichází  městu  od Jihočeského  kraje.

V souvislosti  s krizovými  opatřeními  s výskytem  koronaviru  SARS  CoV-2  schválilo

ministerstvo  financí  kompenzační  příspěvek  vyplácený  Krajským  úřadem  Jihočeského  kraje

ke zmírnění  negativních  dopadů.  Město  Soběslav  obdrží  tento  příspěvek  ve výši 313  798,45

Kč položka  č. 5.

Dle rozhodnutí  Úřadu  práce  - Krajská  pobočka  v Českých  Budějovících  je snížen  státní

příspěvek  na výkon  pěstounské  péče  za kalendářní  rok 2021  o částku  ve výši 32 000 Kč,

položky  č. 6 a 7 návrhu  na změnu  rozpočtu.

Minísterstvo  práce  a sociálních  věcí rozhodlo  o poskytnutí  dotace  ze státního

rozpočtu  na rok  2021  na výkon  sociální  práce  pro  město  Soběslav  ve výši  432  055  Kč, položka

č. 8 a 9.

Položka  č. 10  obsahuje  přijetí  schválené  dotace  od Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na

realizaci  akce  ,,Multifunkční  hřiště  v Nedvědicích"  ve výši 1465  000  Kč. Položka  č. 1l  pak

obsahuje  zapojení  této  dotace  do rozpočtu  a doplnění  již připravených  prostředků  na tuto

akci  společně  s rekonstrukcí  hřiště  Svákov.

Ministerstvo  práce  a sociálních  věcí  rozhodlo  o poskytnutí  dotace  pro Senior-dům

vSoběslavi  ve  výši  3021766  Kč na  podporu  finančního  ohodnocení  zaměstnanců

v souvíslosti  s epidemií  C0V1D19.  Položka  č. 12  obsahuje  přijetí  této  dotace  a položka  č. 13

přeposlání  dotace  Senior-domu.  Dalšími  položkami  č. 14  a 15  jsou  také  dotace  pro  Senior-

dům,  tentokrát  na zakoupení  antigenních  testů  a úkonů  testování  C0V1D19.

Položky  č. 16 a 17  převádí  30 000 Kč ve  schváleném  rozpočtu  z oblasti  kultury

z ostatních  výdajů  na příspěvky  spojené  s poskytováním  sociálních  služeb.

Dne 29. 4. 2021  Zastupitelstvo  Jihočeského  kraje  schválilo  poskytnutí  neinvestiční

dotace  ve výši 40 000  Kč na zajištění  projektu  ,,Soběslavské  slavnosti  Rožmberské  2021",

položka  č. 18  obsahuje  přijetí  této  dotace  a položka  č. 19  odeslání  dotace  Kulturnímu  domu

Soběslav.  Další  dotací  pro Kulturní  dům  je dotace  ve výši 50 000 Kč také  od Jčk na akci

,,Kubešova  Soběslav",  položky  č. 20 a 21.

Během  roku  2021  a 2022  dojde  kvypracování  Lesních  hospodářských  osnov  pro

období  2022-2031.  Do konce  roku  2021  bude  nutné  uhradit  50%  ceny  dle smlouvy.  Položka

č. 22 doplňuje  již  připravené  prostředky  v rozpočtu  na r. 2021.

Na  základě  oznámení  o poskytnutí  dotace  vrámci  dotačního  programu  Podpora

sportu,  město  Soběslav  obdrží  částku  ve výši  320  000  Kč od Jihočeského  kraje,  položka  č. 23

na Modemizaci  osvětlení  sportovní  haly  v Soběslaví.  Částku  ve výši 535  000 Kč je nutné

zapojit  do rozpočtu  ve výdajové  části,  položka  č. 24.



Prodej  bytu  ve  vlastnictví  města  vulici  Na  Ohradě  čp.  374 přinese  do  rozpočtu

v příjmové  části  částku  ve výši  2 350  100  Kč, položka  č. 25.

Dle schváleného  plánu  investic  a oprav  a v souvislosti  se zvyšujícími  se náklady  na

stavební  práce  je nutné  navýšit  kapitolu  rozpočtu  v oblasti  chodníků  a komunikací  o částku

ve výši  2 600  000  Kč, položka  č. 26.

Na položce  č. 27 jsou  uvedené  předpokládané  výdaje  pro  letošní  rok  na  realizaci  akce

,,Nástavba Senior-domu  vSoběslavi".  Vnávrhu  na změnu rozpočtu  č. ZM 2/2021 je na
financování  akce zapojeno  čerpání  schváleného  úvěru  ve výši 20 000  000 Kč. V případě

potřeby  bude  v dalších  rozpočtových  změnách  upravena  výše  částky  výdajů  i čerpání  úvěru

dle aktuálního  vývoje.

Položky  č. 28 a 29 obsahují  příjem  a odeslání  dotace  pro  zřízenou  PO Poliklinika  na

zajištění  lékařské  služby  první  pomoci  ve výši  850  000,-Kč.

Město  obdrží  dotaci  od MPSV  na výkon  soc. práce  -  mimořádné  fin.  ohodnocení  soc.

pracovníků  na obecních  úřadech  v souvislosti  s epidemií  Covid-19  ve výši  23 415  Kč (položky

č. 30 a 31).

Na  pořádání  mezinárodního  festivalu  dechových  hudeb  Kubešova  Soběslav  2021

obdrží  město  - KDMS  dotaci  od ministerstva  kultury  ve výši  100.OOO  Kč (položky  č. 32 a 33).

Položka  č. 34 zahrnuje  upřesnění  částky  daně  z příjmu  právniď<ých  osob  za město  dle

podaného  daňového  přiznání  za rok 2020,  jejímž  je město  plátcem,  ale také  v plné  výši

příjemcem.

ZŠ Komenského  obdrží  od  MŠMT  dle  rozhodnutí  dotaci  ve  výši  863204  Kč

z Operačního  programu  pro  Výzkum,  vývoj  a vzdělávání,  položky  č. 35 a 36 návrhu.

Dle rozhodnutí  Jihočeského  kraje  v rámci  dotačního  programu  - Kulturní  dědictví  -

Obnova  pietních  míst  město  obdrží  dotaci  na akci,,Obnova  válečného  hrobu  v Nedvědicích"

ve výši  100  000  Kč položka  č. 37.

Poslední  položkou  návrhu  na změnu  rozpočtu  je navýšení  výdajů  v oblasti,,doprava",

jedná  se o částku  ve výši  3 500  000  Kč. Výdaje  budou  kompletně  použity  na finanční  zajištění

plánované  akce  ,,Parkoviště,  komunikace  a chodníky  u DDM  vSoběslavi".  Ke zvýšení

financování  dochází  v důsledku  realizace  celé  akce do konce  roku  2021  oproti  původnímu

plánu  realizovat  část  až v roce  2022.

Po provedených  úpravách  dosáhne  objem  rozpočtových  příjmů  města  v roce  2021

částky  192  157  422,43  Kč,  výdajů  218  854  093,84  Kč a na  financování  bude  použito

26 696  671,41  Kč z účtů  města  (částečně  z rezervy  na běžných  účtech  města  a částečně  ze

schváleného  úvěru).

PřÍjmy  v Kč Výdaje  v Kč FinancovánÍv  Kč

Schválený  rozpočet 158  913 316 163  931 200 5 017 884

Úpravy 33 244 106,43 54 922 893,84 21 678 787,41

Upravený  rozpočet 192  157  422,43 218 854  093,84 26 696 671,41

Zpracovala:  Mgr. Lucie Krejčí  . <  /

Pozn.:  V uplynulém  období  rada  'Aěsta neschválila  žádné  rozpočtové  opatření.



A. Město  Soběslav
odbor  organizaění  a správy  majetku

náměstf  Republiky  59/I,  392 01 Soběslav

tel.  Č.: 381508113,  inob.:  725302589

e-mail:  kremenova@musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Důvodová  zpráva  k prodeji  bytu  v domě  čp. 374  v ulici  Na Ohradě,  Soběslav  Il

Usnesením  zastupitelstva  ZM č. 13/091/2021  ze dne 03.02.2021  byl schválen  záměr

prodeje  dvou  bytů se všemi  součástmí  a příslušenstvím  v ulici Na Ohradě,  Soběslav  lI, ve

vlastnictví  města  Soběslavi,  formou  výběrového  řízení  obálkovou  metodou.  Dne

29.03.2021  bylo vypsáno  výběrové  řízení  na prodej  druhého  z těchto  bytů, a to bytové

jednotky  374/2  o velikosti  2+1 a výměře  61,33  m2 nacházející  se na pozemku  p.č. 1010/7

vk.ú.  Soběslav,  v prvním  nadzemním  podlaží  domu  čp.  374, zapsaného  vkatastru

nemovítostí  na lístu vlastníctví  č. 5318.

Do stanoveného  termínu  otevírání  obálek  bylo doručeno  13 nabídek  na koupi.  Výsledky

byly  seřazeny  dle výše  nabízené  kupní  ceny  následovně:

' Ňřadí  , Jméno  účastríka Natídka  (v, Kč)

1. Leoš  Pěknic 2.500.100

2. Lucie  Habartová 2.350.100

3. Václav  Bláha 2.288.888

4. Marie  Staňková 2.110.000

5. Martin  Janovský 2.011  .OOO

6. Josef  Stach 1 .925.000

7. Andrea  Pražmová 1 .85'1 .OOO

8. David  Ježek 1.811.811

9. Dana  Ježková 1 .6(31 .OOO

10. Irena  žáková I .624.024

11. Andrea  Jelínková 1 .300.333

12. David  Studený 1 .231 .OOO

13. Kopács  Míhály 1.157.000

Nejvyšší  nabídka  ve výši  2.500.100  Kč byla podána  panem  Leošem  Pěknicem,  Soběslav,

který  po oslovení  svojí  nabídku  stáhl  a odstoupil  z výběrového  řízení.  Druhá  v pořadí,  paní

Lucie Habartová,  Tábor,  písemně  potvrdila  svůj zájem  a stala se s nabídkou  ve výši

2.350.100  Kč vítězkou  výběrového  řízení.

Rada města  doporučuje  usnesením  č. 11/117/2021  ze dne 25.05.2021  zastupitelstvu

města  prodej  bytu schválit.

Návrh  na usnesem:

Zastupitelstvo  města  schvaluje  prodej  bytové  jednotky  č. 374/2,  tj. bytu  včetně

příslušenství  a spoluvlastnického  podílu  na  společných  prostorech  v 1.  nadzemním

podlaží  domu  čp. 374,  v ulici Na Ohradě,  Soběslav  ll, paní  Lucii  Habartové,  Tábor  za cenu

2.350.100  Kč.

Zpracovala:

Jana  Křemenova



Město  Soběslav
odbor  organizaění  a správy  majetku

náměstí  Republiky  59/I, 392 0l Soběslav

tel. Č.: 381508113,  mob.: 725302589

e-mail:  kremenova@musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Důvodová  zpráva  prodeje  pozemků  akciové  společnosti  Rašeíina,  Soběslav

Na základě  žádosti  společnosti  Rašelina  a.s., Soběslav  a na základě  usnesení  rady  města

č. 12/M0/2021  ze dne 08.06.2021  předkládáme  zastupitelstvu  města  k projednání  návrh

prodeje  pozemků  ve vlastnictví  města  Soběslav  v lokalitě  Na Pískách  p.č. 3626/4  o

výměře  346 m2, p.č. 3846/1  o výměře  446 m2 a p.č. 3664/136  o výměře  2.533  m2 vše

v k.ú. Soběslav.  Jedná  se o nezaínvestované,  rozptýlené  pozemky  o celkové  výměře

3.325  m2, které jsou  vtěsné  blízkosti  jejich výrobního  závodu  a budou  využívány

k rozšíření  podnikatelských  prostor.  Pozemek  p.č. 3846/1  zatěžuje  věcné  břemeno  -

uložení  vodovodního  potrubí  pro Jíhočeský  vodárenský  svaz,  České  Budějovíce.

Na základě  vypracovaného  znaleckého  posudku  Ing. Fialy  je stanovena  cena  obvyklá  ve

výši  500 Kč/m2,  při výměře  3.325  m2 je vý,sledná  kupní  cena  1.662.500  Kč + DPH.

Veškeré  náklady  spojené  s převodem  nemovítostí  ponese  kupující.

Záměr  města  prodat  byl řádně  zveřejněn  na úředních  deskách.

Návrh  na usneserí:

Zastupítelstvo  města  schvaluje  prodej  pozemků  p.č. 3626/4  o výměře  346 m2, p.č.

3846/1  o výměře  446 m2 a p.č. 3664/136  o výměře  2.533  m2, vše  v k.ú. Soběslav,  které

jsou  ve vlastnictví  města  Soběslav,  společností  Rašelina  a.s.,  Soběslav,  za cenu

obvyklou  ze znaleckého  posudku,  tj. 500 Kč/m2.

Rašelina

3626/-4

Zpracovala:  

Jana  Křemenová

3664/136

f
3846/i



(I:; Město  Soběslav
odbor  organizaění  a správy  majetku

náměstí  Republiky  59/I,  392 0l Soběslav

tel. č.: 381508113,  mob.:  725302589

e-mail:  kremenova@musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Důvodová  zpráva  prodeje  pozemků  společnosti  Banes,  spol.  s r. o., Soběslav

Na základě  žádosti  společnosti  Banes, spol. s r. o., Soběslav  a na základě  doporučení

rady města,  která svým usnesením  č. 12/142/202'1  ze dne 08.06.2021  doporučíla  prodej

pozemků  schválit,  předkládáme  zastupitelstvu  města  k projednání  návrh prodeje  pozemků

ve vlastnictví  města  Soběslav  v lokalitě  Na Pískách  p. č. 3623/6  o výměře  107 m2, p. č.

3623/7  o výměře  82 m2, p. č. 3626/5  o výměře  108 m2, p. č. 3626/6  o výměře  70 m2, p. č.

3626/7  o výměře  40 m2 a p. č. 3845/1 o výměře  965 m2 vše v k. ú. Soběslav.  Společnost

Banes  je v této lokalitě  vlastníkem  výrobního  závodu  a také několika  přilehlých  pozemků,

na kterých  má záměr  rozšířit  stávající  areál výstavbou  nové výrobní  haly a vybudovat

novou pozemní  komunikaci  na pozemku  ve vlastnictví  města p. č. 3845/1.  Tuto dosud

nevyužívanou  komunikaci  hodlají  ještě  rozšířit  o přilehlé  městské  pozemky  p. č. 3626/5,

3626/6, 3626/7,  3623/6  a 3623/4, které již v minulosti  za účelem  rozšíření  komunikace

vykoupeny  byly.  Pozemek  p. č. 3845/1 zatěžuje  věcné břemeno  - vedení  podzemní

telekomunikační  veřejné  sítě pro CETIN  a.s., Praha.

Na základě  vypracovaného  znaleckého  posudku  Ing. Fialy je stanovena  cena obvyklá  ve

výši 500 Kč/m2, pří výměře  1.372  m2 je výsledná  kupní  cena 686.000  Kč + DPH.

Veškeré  náklady  spojené  s převodem  nemovitosti  ponese  kupující.

Záměr  města  prodat  byl řádně  zveřejněn  na úředních  deskách.

Návrh  na usneserí:

Zastupitelstvo  města  schvaluje  prodej  pozemků  p. č. 3623/6  o výměře  107 m2, p. č.
3623/7  o výměře  82 m2, p. č. 3626/5  o výměře  108 m2, p. č. 3626/6  o výměře  70 m2,
p. č. 3626/7  o výměře  40 m2 a p. č. 3845/1 o výměře  965 m2, vše v k. ú. Soběslav,  které
jsou ve vlastníctví  města  Soběslav,  společnosti  Banes,  spol. s r. o., Soběslav,  za cenu
obvyklou  ze znaleckého  posudku,  tj. 500 Kč/m2.

3626/5

3623/6-1

3626/6

I 3625

362

BANES

Zpracovala:
Jana Křemenov



Město  Soběslav
odbor  organizaění  a správy  majetku

náměstí Republiky  59/I, 392 01 Soběslav

tel. č.: 381508113,  fax: 381524143

e-mail: kremenova@musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Důvodová  zpráva  k záměru  prodeje  pozemku  -  rybrík  Plaňava

Na základě  žádosti  Ing. Pavla  Koblasy,  Sedlečko  u Soběslavě  předkládáme  zastupitelstvu  města

k projednání  podmínky  prodeje  rybníku  Plaňava,  tj. pozemku  p. č. 1926  o výměře  5.831 m2 v k. ú.

Zvěrotice  vedeného  v katastru  nemovitostí  jako vodní  plocha.  Rybník  bez přítoku  je několik

posledních  let neudťován.  Je bez vody,  plněn  pouze  dešťovou  vodou  a postupně  zarůstá  rákosím

a křovisky.  Pro město  Soběslav  se jedná  o nepotřebný  majetek.  Pan Koblasa  požádal  o jeho

odkoupení  se záměrem  dát  tuto  vodní  plochu  do stavu,  aby byla  schopná  opět  plnit  svůj  účel.

Proto  po projednání  radou  města  bylo  usnesením  č. 12/"144/2021  ze dne  08.06.2021  doporučeno

zastupitelstvu  města  schválit  podmínky  prodeje  tohoto  rybníku  v následujícím  znění:

1.  prodej  bude  uskutečněn  formou  výběrového  řízení  obálkovou  metodou  s otevíráním  obálek

před  veřejností

2. účastníkem  výběrového  řízení  může  být fyzická  nebo právnická  osoba,  každý  účastník

může  podat  pouze  jednu  nabídku,  ve které  bude  uveden  plán  oprav

3. minimální  kupní  cena  činí  90.000  Kč

4. podmínkou  prodeje  je závazek  nabyvatele  v zachování  druhu  pozemku  -  vodní  plocha  a

způsobu  využití  -  rybník,  po dobu  20 let; při nedodržení  smluvní  pokuta  ve výši  kupní  ceny

5. město  Soběslav  zatíží  pozemek  předkupním  právem

6. vítězem  výběrového  řízení  bude  uchazeč,  který  nabídne  nejvyšší  kupní  cenu;  v případě

rovnosti  nabízené  ceny  rozhoduje  dřívější  čas  podání

7. splatnost  kupní  ceny  je před  podpisem  kupní  smlouvy

Návrh  na usnesení:

Zastupitelstvo  města  schvaluje  záměr  prodeje  pozemku  p. č. 1926  o výměře  5.831 m2 v k. ú.

Zvěrotice  dle následujících  podmínek:

"l. prodej  bude  uskutečněn  formou  výběrového  řízení  obálkovou  metodou  s otevíráním  obálek

před  veřejností

2. účastníkem  výběrového  řízení  může  být fyzická  nebo  právnická  osoba,  každý  účastník

může  podat  pouze  jednu  nabídku,  ve které  bude  uveden  plán  oprav

3. minimální  kupní  cena  činí  90.000  Kč

4. podmínkou  prodeje  je závazek  nabyvatele  v zachováni  druhu  pozemku  -  vodní  plocha  a

způsobu  využití  -  rybník,  po dobu  20 let; při nedodržení  smluvní  pokuta  ve výši  kupní  ceny

5. město  Soběslav  zatíží  pozemek  předkupním  právem

6. vítězem  výběrového  řízení  bude  uchazeč,  který  nabídne  nejvyšší  kupní  cenu;  v případě

rovnosti  nabízené  ceny  rozhoduje  dřívější  čas  podání

7. splatnost  kupní  ceny  je před  podpisem  kupní  smlouvy

4a53
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Zpracovala:

Jana  Křemenová
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Město  Soběslav
odbor  organizaění  a správy  majetku

náměstf  Republiky  59/I,  392 0l Soběslav

tel. Č.: 381508113,  mob.:  725302589

e-mail:  kremenova(a,musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Důvodová  zpráva  prodeje  části  pozemků  obci  Vesce

Na základě  žádosti  obce  Vesce  předkládáme  zastupítelstvu  města  kprojednání  návrh

prodeje  částí  pozemků  p. č. "í28/'1,  p. č. 129/8,  p. č. 133/'1,  p. č. 133/5  a p. č. 135/39

o celkové  přiblížné  výměře  1.600  m2, vše  v k. ú. Vesce.  Obec  Vesce  má záměr  vybudovat

cyklostezku,  která  by propojovala  obce  Vesce  a Mokrou,  s možností  navázání  do Záluží

u Vlastiboře  i Soběslavi.  Zpracovaný  projekt  počítá  s možností  navázání  na  katastr

Soběslavi  přes  hráz  rybníka  Petr  a Záchytný  vMokerských  struhách.  Realizací

cyklostezky  by se docílilo  k odklonění  cyklistické  dopravy  z frekventované  a relativně

nebezpečné  silnice  11/135. Vobci  Vesce  by cyklostezka  vedla  po současné  obecní  cestě

p. č. 132/2,  která  protíná  území  určené  pro bytovou  zástavbu  na městských  pozemcích

p. č. 135/39  a p. č. 129/8.  Svými  parametry  však  nesplňuje  podmínky  pro legislativní

schválení  a odkoupením  požadovaných  pozemků  by tuto  cestu  dle  požadavků  rozšířili.

Znaleckým  posudkem  Ing. Fialy  byla  stanovena  cena  obvyklá  ve výši  50 Kč/m2, při výměře

1.600  m2 je výsledná  kupní  cena  64.000  Kč. Obec  Vesce  není  plátcem  DPH.  Veškeré

náklady  spojené  s převodem  nemovitosti  ponese  kupující.  Rada  města  návrh  prodeje

projednala  na svém  zasedání  dne 08.06.2021  a svým  usnesením  č. 12/143/202'1  jej

doporučila  schválit.

Záměr  města  prodat  byl řádně  zveřejněn  na úředních  deskách.

Návrh  na usneserí:

Zastupitelstvo  města  schvaluje  prodej  částí  pozemků  p. č. 128/1,  p. č. 129/8,  p. č. 133ň,

p. č. 1 33/5  a p. č. 1 35/39  o přibližné  výměře  1.600  m2, vše  v k. ú. Vesce,  které  jsou  ve

vlastnictví  města  Soběslav,  obci  Vesce  za cenu  obvyklou  ze znaleckého  posudku,  tj.

50 Kč/m2.

128/1

133/1

133

135/39

129/8

7pracova1a:

Jana  Křemenová



Město  Soběslav

odbor  organizaění  a správy  majetku

náměstí  RepubIiky  59/I,  392 0I Soběslav

tel. č.: 381508113,  fax: 381524143

e-mail:  kremenova@musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Důvodová  zpráva  darovárí  části  pozemku  pod  chodríkem  v ulici  Tyršova  od

Jihočeského  kraje

Na základě  doporučení  rady  města  č. 11/122/2021  ze dne 25.05.2021  předkládáme

zastupitelstvu  města  záměr  přijetí  daru  částí pozemku  p.č.  3980  vk.ú.  Soběslav

v Tyršově  ulíci  u bývalého  areálu  Otavan.  V roce  20"19 byla  ve spolupráci  s Jihočeským

krajem  zastoupeným  Správou  a údržbou  silnic  Jihočeského  kraje  provedena  investiční

akce  ,,Opěrná  zed' 111/1351 Soběslav",  kterou  došlo  kzatrubnění  vodoteče,  opravě

poškozené  kamenné  zdi, opravě  opěrné  zdi a vybudování  chodníku  nad vodotečí.

Vzhledem  k tomu,  že se vybudovaný  chodník  nachází  na pozemku  p.č. 3980  v k.ú.

Soběslav  ve  víastnictví  Jíhočeského  kraje,  byla  část tohoto  pozemku  oddělena

geometrickým  plánem  č. 3544-985/2019  a vzniklý  díl a) o výměře  36 m2 má v plánu

Jíhočeský  kraj majetkoprávně  vypořádat  a darovat  městu  Soběslav.  Náklady  spojené

s návrhem  na vklad  vlastnického  práva  uhradí  město  Soběslav.

Návrh  na usneserí:

Zastupitelstvo  města  schvaluje  přijetí  daru  části  pozemku  - díl a) o výměře  36 m2

oddělený  z p.č. 3980  v b.ú. Soběslav  od Jihočeského  kraje,  České  Budějovice.

Zpracovala:

Jana  Křemeno
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Město  Soběslav
odbor  organizaění  a správy  majetku

náměstí  Republiky  59/I,  392 0l Soběslav

tel. č.: 381508113,  fax: 381524143

e-mail:  kremenova(,musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Důvodová  zpráva  darování  pozemku  pod  chodmkem  vuliďch  KSedlečku

a Tyršova  od  Jihočeského  kraje

Z důvodu  vybudování  chodníků  v ulicích  Tyršova  a K Sedlečku  byla  v roce  2020  po

dokončení  stavebních  prací  geometrickým  plánem  oddělena  část  pozemku  z p.č. 3977

a 3979/1,  oba  v k.ú. Soběslav,  které  jsou  ve vlastnictví  Jihočeského  kraje.  Nově  vzniklý

pozemek  p.č. 3977/2  o výměře  908  m2 v k.ú. Soběslav,  na kterém  se chodník  nachází,

nyní  navrhuje  Jihočeský  kraj  majetkoprávně  vypořádat  darováním  městu  Soběslav.  Na

základě  doporučení  rady  města  č. 12/141/2021  ze dne  08.06.2021  předkládáme

zastupítelstvu  města  návrh  přijetí  daru  s tím, že náklady  spojené  s návrhem  na vklad

vlastnického  práva  uhradí  město  Soběslav,  které  se  zároveň  zavazuje  využívat

pozemek  k veřejnému  účelu  bez  možnosti  úplatného  převedení  na třetí  osobu  po dobu

10 let.

Návrh  na usnesení:

Zastupitelstvo  města  schvaluje  přijetí  daru  pozemku  p.č. 3977/2  o výměře  908 m2 v k.ú.

Soběslav  od Jihočeského  kraje,  České Budějovice.
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Nový  Jednací  řád  zastupíteistva  města  Soběslavi

Datum  zpracování:

9. 6. 2021

Předkladatel:

Kontrolní  výbor  ZM,  zastoupený  předsedkyní  Ing. Ivetou  Matějů

Kontrolní  výbor  ZM,  tajemník  MěÚ

Důvodová  zpráva:

Usnesením ZM č. 13}095/2021  ze dne 3. 2. 2021 byl Kontrolní výbor ZM pověřen zahájením přípravy
nového Jednacího řádu  Zastupitelstva  města Sóběslavi.

Předkládám.e  zastupitelstvu  města  návrh  nového  Jednacího  řádu  ZM,  který  je výsledkem  vzájemného

jednání  Kontrolního  výbóru  ZM,  tajemníka  MěÚ  a právníčky  města.  Návrh'nového  jednacího  řádu  byl

rozeslán  k připomínkování  všem  členům  ZM.  Připomínky  zaslal  pouze  jeden  zastupitel  a tyto  byly

následně  zohledněny.

Nový  návrh  vychází  z podoby  dosud  platného  jednacího  řádu,  upravuje  jeho  znění  do souladu  se

zákonem  č. 128/2000  sb., o obcích,  sjednocuje  terminologii,  upřesňuje  některé  dosud  nejednoznačné

formulace  a vzájemné  návaznosti  jednotlivých  částí.

Přehled  hlavních  změn  oproti  předchozíverzi  je stručně  shrnut  zde:

obecně  - upřesnění  používané  terminologie  - zasedání  ZM,  program  jednání

*  čl. 4.2 - v souladu  se zákonem  o obcích  vymezení  osob,  které  mají  právo  předkládat  návrhy

k zařazení  do programu  jednání  ZM

čl. 4.3 - úprava  možnosti  doručení  návrhů  k zařazení  do programu  jednání  a náležitosti  těchto

návrhů

čl. 7.9  - doplnění  možnosti  udělení  slova  tajemníkovi,  zaměstnancům  MěÚ  nebo  města

čl. 7.10  a 7.11-  určení  pořadí  diskutujících

čl. 7.15  - definite  pravidel  pro  diskuzi

čl. IO.I-  uvedení  do souladu  se zákonem  o obcích  právo  člena  ZM vznášet  dotazy,  připomínky  a

podněty

čl. 11.1-  řešení  případného  narušení  řádného  průběhu  zasedání  ZM

čl. 14.3 - uvedení do souladu se zákonem o obcíth 1hůt4 pro vyhotovení  zápisu ze zasedání ZM.

Náyrh  byl dne 7..6.  2021  projednán  na  Kontrolním  výboru,  který  ho jednomyslně  doporučil

Zastupitelstvu  města  ke schválení.

Přílohy:

*  Návrh  jednač:ího  řádu  s vyznačenými  změnami

*  Návrh  jednacíhoařádu v úplném  znění

Návrh  na usnesení:

Zastupitelstvo  města  sc'hvaluje  Jednací  řád Zastupitelstva  města  Soběslavi  dle  předloženého  návrhu.

Ing. Iveta  Matějů,  předsedkyně  KV ZM



JEDNACÍ  ŘÁD

Zastupitelsfva  města  Soběslavi

Zastupitelstvo  města Soběslavi (dále jen,,ZM")  se usneslo a vydává podle ustanovení  E3 96

zákona č. 128/2000  sb., o obcích, (obecní zřízení), v platném znění (dále jen,,zákon  o
obcích"),  tento  svůj  jednací  řád (dále  jen,,jednací  řád"):

ČI. I

Úvodní  ustanovení

1.1  Jednací řád ZM upravuje  náležitosti  přípravyv,  svolávání, průběhu zasedáníi
způsob  usnášení,  usnesení  a kontrolu  plnění  jeho  usnesení,  jakož  i další  otázky,  které

s činností  ZM souvisÍ.

1.2  Úkoly  tímto  jednacím  řádem  uložené  starostovi  města  (dále  jen,,starosta")  plní  v době

jeho  nepřítomnosti  místostarosta.

1.3  Přiřešenísítuacítímtojednacímřádemneupravenýchsepostupujevsouladusplatnými

právními  předpisy,  zejm.  se zákonem  o obcích.

Či. 2

PJravomoci  ZM

2.1  ZM rozhoduje  o všech  otázkách  svěřených  mu zákonem.

2.2  ZM může  jednat  i o jiných  záležitostech,  pokud  se na nich shodne  a jejich  projednání

není  vyhrazeno  jinému  orgánu  města  nebo  jiné  osobě.

Či. 3

Svoláníjezasedání  ZM

3.1  ZMsescházínaveřejnýchzasedáníchpodIepotřeby,nejméněvšak-mjedenkrátzat-43

měsíce.  Zasedání  svolává  starosta  písemnou  pozvánkou  odeslanou  nejpozději  š-7  dníé

před  dnem  zasedání  ZM.

3.2  Požádá-li  o to písemně  alespoň  jedna  třetina  členů  ZM nebo  hejtman  Jihočeského  kraje,

je starosta  povinen  svolat  zasedání  ZM nejpozději  do 21 dnů  od doručení  takové  žádosti

městskému  úřadu.  V žádosti  musí  být uvedena  záležitost,  která  má být projednána,

popř.  důvody,  které  k žádosti  vedly.

3.3  0  místě,  době  a navrženém  programu  připravovaného  zasedání  ZM

zastupitclstv.:'i  informuje  městský  úřad občany  alespoň  7see1m  dníé  před

zasedáním  ZMjcdn,:iním  zastupitclstva  měr,ta,  a to  vyvěšením  na  úřední  desce

městského  úřadu,  dále  prostřednictvím  místního  tisku,  popř.  jiným  vmístě

obvyklým  způsobem.

3.4  V době  vyhlášení  krizového  stavu  podle  zákona  č. 240/2000  Sb. (o krizovém  řízení)

podléhá  režim  svolávání,  konání,  popř.  zrušení  zasedání  zastupitelstva  aktuální  právní



úpravě,  eventuálně  závazným  nařízením  ústředních  orgánů  státní  správy.  Informaci  o

místě,  době  a navrženém  programu  připravovaného  zasedání  zastupitelstva  zveřejní

městský  úřad  v době  vyhlášení  krizového  stavu  alespoň  po dobu  2 dnů  před  zasedáním

zastupitelstva;  záležitosti,  které  se netýkají  vyhlášeného  krizového  stavu,  mohou  být na

tomto  zasedání  projednávány  pouze  tehdy,  jestliže  byla informace  zveřejněna  nejméně

7 dnů před  zasedáním  zastupitelstva  města.

ČI. 4

Příprava  zasedání  ZM

4.1  PřípravuzasedáníZMorganizujestarosta,přitomstanovízejména:

a) dobu  a místo  konání,

b) odpovědnost  za zpracování  a předložení  odborných  podkladů.

4.2  Právo  předkládat  návrhy  k zařazení  na program  jednání  připravovaného  zasedání  ZM

(dále  jen,,návrhy")na  projednání  zastupitcl;tvcm  měr,ta  mají  jcho  členové,  rada města

a výbory.osoby  uvcdcné  v ustanovcní  F3 9/1 od,t.  I:i  5 16  a 17  zákona.

4.3  Předkladatelé  návrhů  uvedenív  od,t.  2 tohoto  článku  v čl. 4.2 jednacího  řádu  odpovídají

za přípravu  a za vyhotovení  materiálů  pro  zasedání  zastupitelstva  města,  včetně

návrhů  usnesení,  jejich  náležitostí,  právní  a obsahové  bezchybnosti.  Návrhy  k zařazení

do programu  jednání  zastupitelstva  města  (dále  jen,,program  jednání")  musí

být  doloženy  písemnými  materiály,  na základě  kterých  se mohou  členové  zastupitelstva

města  blíže seznámit  s obsahem  jednotlivých  návrhů.  Předkládané  návrhy

musí  být  doručeny  na podatelnu  MěÚ  Soběslav  1x  v tištěné  podobě  neboa  1x

elektronicky  na e-mail epodateIna@musobesIav.cz nejpozději 12 kalendářních dní před
termínem  konání  zasedání  zastupitelstva  města.  Návrhy  pro  jednání

připravovaného zasedání ZM musí obsahovati:

a) datum  zpracování,

b) název  materiálu,

c) návrh  usnesení,

d) označení  zpracovatele  a předkladatele,  včetně  podpisu  či elektronického  podpisu

předkladatele

e) důvodovou  zprávu,

f) případné  přílohy.

4.4  Návrhy  jsou  doručovány  v písemné  podobě  ve Ihůtě  nejméně  7 dníé  před

dnem  konání  zasedání  ZM  všem  členům  ZM a ve stejné  Ihůtě  jsou

zveřejněny  na internetových  stránkách  města.

/1.5 Matcriály  j,ou  člcnům  ZM na vyžádání  zasílány  zárovcň  clcktronickou  poštou.

Čí. 5

Účas'!t číenů  ZM  na zasedání-



5.1  ČlenovéZMjsoupovinnisezúčastnitkaždéhozasedáníZM,jinakjsoupovinnise

omluvit  starostovi  s uvedením  důvodu.  Také  pozdní  příchod  nebo  předčasný  odchod  je

nutné  omluvit.

5.2  Účast  na zasedání  stvrzují  členové  podpisem  do listiny  přítomných.

5.3  Nesejde-li  se ZM v usnášení-schopném  počtu  ani do 20 minut  od sděleného začátku

zasedání,  nezahájí  starosta  zasedání  ZM a do 15-t4  dníé  svolá  náhradní

zasedání  se stejným  programem.

ČI. 6

Program  jednání

6.1  Program  zascd.:iní  ZMjcdnání  navrhuje  starosta,  který  je povinen  zařadit  do programu

jednání  všechny  návrhy  týkající  se věcí  uvedených  včl.  2 jednacího  řádu a

zároveň  splňující  náležitosti  čl.  4.3  jednacího  řádu.

6.2  Na zasedání  ZM může  být jednáno  jenom  o věcech,  které  byly  zařazeny  na

program  jednání.

6.3  Návrhy  na doplnění  programu  jednání  může  podat  kterýkoliv  člen ZM pouze  před

schválením  programu  jednání.  O těchto  návrzích,  o případných  námitkách  proti

programu  a o jeho  konečné  podobě  rozhoduje  ZM hlasováním  před samotným

projednávárím  dalších  bodů  programu  jednání.  Tím není  dotčena  možnost  ZM změnit

vprůběhu  zasedání  ZM  pořadí  bodů  schváleného  programu  jednání  (vizy  čl. 7.7

jednacího  řádu).

6.4  Není-li  některý  z-podaných  návrhů,  dle čl. 4.3 jednacího  řádu,  zařazen  do 

programu  jednánízascdání  ZM, musí  být  sdč'lí starosta  předkladateli  písemně  nebo

elektronicky,  v návaznosti  na způsob  podání,  důvod  nezařazení  jeho  návrhu

nejpozději7  dnů před  zasedáním  ZM.

ČI. 7

Průběh  zasedání

7.1  Zasedání  ZM  řídí  starosta,  vdobě  jeho  nepřítomnosti  místostarosta  (dále jen

,,předsedající").  Ve výjimečném  případě,  například  při současné  nepřítomnosti  starosty

i místostarosty,  může  zasedání  řídit  jiný  člen  ZM zvolený  hlasováním.

7.2  Předsedající  řídí hlasování,  zjišťuje  a vyhlašuje  jeho  výsledek,  ukončuje  a přerušuje

zasedání  a dbá na to, aby  mělo  pracovní  charakter  a věcný  průběh.  Není-li při 

zasedání  přítomna  nadpoloviční  většina  všech  členů  ZM,  ukončí  předsedající  zasedání a

starosta  svolá  do 15-t4  dnů  nové  zasedání  k témuž  nebo  zbývajícímu  programu.

Zastupitelstvo  vprůběhu  zasedání  zpravidla  používá  systém  hlasovacího  a

komunikačního  zařízení,  jehož  používání  se řídí samostatnými  Rpravidly  vydanými

tajemníkem  úřadu  dne 19.2.2020,  která  jsou  součástí  tohoto  jednacího  řádu.

7.3  V zahajovací  části  zasedání  předsedající  prohlásí,  že:

a) zasedání  ZM by!o  řádně  svoláno  a vyhlášeno,



b) konstatuje,  zda je přítomnae«  nadpoloviční  většinay  všech  členů  ZM,

c) dá schválit  program  jednání,

d) předloží  návrh  n,ia ncchá  zvolit  dva členy  ZM jako»  ověřovatele  zápisu  ze zasedání

ZM a řídí  jejich  volbu,  tohoto  jcdnóní.  Potom

e) sdělí,  zda byl ověřen  zápis  z předchozího  zasedání  ZM, popř.  jcdnání  a jaké  námitky

byly  proti  němu  podány.

7.4  Zápis,  proti  němuž  nebyly  námitky  podány,  se pokládá  za schválený.  Pokud byly

uplatněny  námitky,  rozhodne  o nich  ZM po vyjádření  ověřovatelů  zápisu  z předchozího

zasedání  ZM.

7.5  Zápis  z předchozího  zasedání  ZM  je při zasedání  ZM k nahlédnutí.

7.6  Pokud  starosta  předkládá  ZM k rozhodnutí  usnesení  rady  města  v otázkách  samostatné

působnosti,  jehož  výkon  jím  byl pozastaven  pro nesprávnost,  je povinen  věc vysvětlit  a

zdůvodnit.  Poté  ZM rozhodne  hlasováním.

7.7  ZM může  v průběhu  zasedání  hlasováním  bez diskuze-m  body  programu

jednání  přesunout  nebo  sloučit  diskuzi  ke dvěma  nebo  více bodům

programu  jednání.

7.8  Úvodní  slovo  kjednotlivým  bodům  programu  jednání  uvede  předkladatel,  případně

zpracovatel.

7.9  K předložení  důvodové  zprávy,  podání  vysvětlení  nebo  upřesnění  předloženého  návrhu

nebo  projednávané  problematiky,  může  předsedající  udělit  slovo  tajemníkovi  MěÚ,

vedoucím  odboru  nebo  oddělení  MěÚ,  vedoucím  organizací  zřízených  městem,  popř.

zaměstnancům  města  nebo  jeho  organizací.

7.10  Do diskuze  se přihlašují  účastníci  zasedání  ZM prostřednictvím  hlasovacího  a

komunikačního  zařízení  nebo  zvednutím  ruky  v průběhu  zasedání.  Předsedající  udělí

postupně  slovo  všem přihlášeným  členům  zastupitelstva,  a to v pořadí,  v jakém  se

přihlásili  o slovo.d,:Svá  řcčníkům  !:,IOVO V pořadí,  v j,:ikém  sc přihlásili.  Bcz ohledu  na pořadí

přihlášek  do diskuze  musí  být  uděleno  slovo  tomu  členovi  ZM, který  namítá  nedodržení

jednacího  řádu  nebo  platných  právních  předpisů  (technická  poznámka).

7.11 0sobám  přihlášeným  do diskuze  na základě  oprávnění  dle E3 16  a E3 17  zákona  o obcích

(fyzické  osoby,  které  jsou občany  města  a dosáhly  věku 18 let; fyzické  osoby,  které

dosáhly  věku  18 let a vlastní  na území  města  nemovitost,  na požádání  jsou  povinny  své

vlastnické  právo  k nemovitosti  prokázat;  fyzické  osoby,  které  dosáhly  věku  18  let, jsou

cizími  státními  příslušníky  a jsou  ve městě  hlášeny  k trvalému  pobytu)  udělí  předsedající

slovo  po skončení  vystoupení  posledního  z přihlášených  dle čl. 7.10.  jednacího  řádu,  a

to v pořadí,  v jakém  se přihlásili  o slovo.

7.12 GkDo diskuze  je možnésc  mohou  člcnovó  lPA !,(  přihlásit  jen  do jejíhoš  konce.

7.11  K projcdnávaným  bodům  se mohou  vyjadřovat  též přcdscdovó  výborů  a občanó  mězta,

ktcří  dosihli  věku  18  Ict.

7.13  V případě,  že se hlásí  o slovo  osoba,  která  nesplňuje  žádnou  z podmínek  uvedených  v čl.

7.11  jednacího  řádu,  rozhodne  o udělení  slova  ZM  h1asováním.-2  Vyjadřovat  !,(

I«projcdnávaným  bodům  mohou  rovněž  fyziď<é  osoby,  ktcré  dosáhly  věku  18 Ict a

vlastní  na území  mězta  ncmovitost.  Na pož;jdání  jsou povinny  své vlastniď<ó  pr,jvo



k ncmovitosti  prok.jzat.  Stcjnó  opr;ivnění  majíi  fyzické  osoby,  ktcré  dosáhly  včl',u  18  Ict,

jsou  cizími  státními  občany  ;> jsou  VO mčstč  hláčcny  k trvalómu  pobytu.

r)řcd,cdající  udčlí  uvcdcným  osobám  !;IOVO V průběhu  diskusc  k pro,jcdnávanému  bodu.

7.14  Nikdo,  komu  předsedající  neudělil  slovo,  nemůže  se slova  ujmout.

7.15  Během  projednávání  jednotlivých  bodů  programu  jednání  musí být dodržována

následující  pravidla:Omczující  opatřcnív  průběhu  jcdnání:

a) Všichni  diskutující  musí  mluvit  do mikrofonu,  pokud  je k dispozici.

b) eNikdo  nemůže  mluvit  v téže  věci vícekrát  než dvakrát,  výjimku  může  na žádost

diskutujícího  povolit  ZM hlasováním.

c) D4oba  jednoho  diskuzního  vystoupení  u předkladatele  a zpracovatele  se omezuje

maximálně  na 10ě  minut,  u ostatních  maximálně  na 5 minut.  a u přcdklad.:itclc  na 10

tcchnické  poznómky  ZC! omczují  na dobu  3 minut.

d) Dostaví-li  se na zasedání  ZM za účelem  vyjádření  téhož  stanoviska  k témuž  bodu

programu  jednání  větší  skupina  osob  z řad veřejnosti  (více než 5 osob),  může

předsedající  tyto  osoby  vyzvat,  aby svá stanoviska  vyjádřily  prostřednictvím  svého

společného  zástupce,  jemuž  předsedající  následně  udělí  slovo.  Společný  zástupce

může  vystoupit  k témuž  bodu  programu  jednání  nejvýše  dvakrát,  přičemž  každé  jeho

jednotlivé  vystoupení  je omezeno  časovým  limitem  8 minut.  Společný  zástupce

vystupuje  pouze  za osoby,  jež s tímto  postupem  vyjádřily  souhlas.

e) Za diskuzní  vystoupení  není považována  tzv.  technická  poznámka.  Technickou

poznámkou  se rozumí  upozornění  na porušení  právních  předpisů,  jednacího  řádu  či

jiných  procedurálních  pravidel.  Zastupiteli  s technickou  poznámkou  je uděleno

přednostní  právo  na vystoupení  ihned  po dokončení  právě  probíhajícího  projevu.

Technická  poznámka  je  omezena  časovým  limitem  3 minuty.  Nenaplňuje-li

vystoupení  svým  obsahem  parametry  technické  poznámky  či byl-li  překročen

vymezený  čas, může  předsedající  vystupujícímu  odejmout  slovo.

7.16  Návrh  na ukončení  diskuze  k danému  bodu  programu  jednání  může  podat

kterýkoliv  člen  ZM,  o jeho  návrhu  se hlasuje  bez diskuze.

7.17  Pokud  u některého  člena  ZM skutečnosti  nasvědčují,  že by jeho  podíl  na projednávání  a

rozhodování  bodu  programu  jednání  mohl  znamenat  výhodu  nebo  škodu  pro něho

samotného  nebo  osobu  blízkou,  pro  fyzickou  nebo  právnickou  osobu,  kterou  zastupuje

na základě  zákona  nebo  plné  moci  (to se netýká  členství  v orgánech  společností

zřízených  městem),  sdělí  tuto  skutečnost  předsedajícímu  před zahájením  jednání

ZMprojcdnávání  příslušné  zálcžitosti.  0 tom,  zda existuje  důvod  pro  jeho  vyloučení

z projednávání  a rozhodování  této  záležitosti,  rozhodne  ZM hlasováním.

ČI. 8

LJsneserííí  ZM

8.1  Každý  projednávaný  bod programu  jednáníZM  (rozhodnutí  o n;ivrhu,  volba  apod.)  jc

zakončen  hlasováním  o návrhu  usnesení,  který  vychází  z předloženého  návrhu



ur,ner,cní  přcdklód.:iný  ZM kC! schválcní  vych.jzí  :!(! zpráv  projcdnávaných  tímto  orgáncm

a z diskuze  členů  ZM. Usnesení  se nepřijímá  pouze  u procedurálních  otázek,  informací  a

dotazů.

8.2  Usnesení  musí  obsahově  odpovídat  výsledkům  zasedání  ZM. Návrh  usnesení

podává  kterýkoliv  člen ZM nebo  předkladatel  návrhu,  konečný  text  předkládá  ZM ke

schválení  předsedající,  příp.  předsedajícím  pověřený  předkladatel.

8.3  Usnesením  ZM se mohou  ukládat  úkoly  v otázkách  samostatné  působnosti  starostovi,

místostarostovi,  tajemníkovi  úřadu,  jiným  členům  ZM, radě  města,  výborům,  případně

pracovním  komisím,  pokud  si je ZM zřídíi  dalším  institucím  města.

8.4  UsnesenízjednáníZMjesouhrnvšechpřijatýchusneseníkjednotIivýmprojednávaným

bodům  programu  jednání  ZM.

ČI. 9

Hlasování

9.1  ZMjeschopnoseusnášet,je-IipřítomnanadpoIovičnívětšinavšechjehočlenů.

9.2  ZM hlasuje  o jednotlivých  návrzíchbodcch  n.:ivržcného  usnesení  samostatně.  ZM se

může  hlasováním  usnést,  že o některých  návrzích  usnesení  bude  hlasovat

dohromady.

9.3 Jestliže by1y%4y!4 uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o
těchto  změnách  a poté  o ostatních  částech  návrhu.

9.4  V případě,  že je předložen  návrh  usnesení  v několika  variantách,  hlasuje  ZM nejprve  o

variantě  doporučené  předkladatelem.  V případě  uplatnění  protinávrhu  se hlasuje

nejdříve  o tomto  protinávrhu.  Schválením  jedné  varianty  se považují  ostatní  varianty  za

nepřijaté.

9.5  Jestliže  předložený  návrh  usnesení  nezískal  při hlasování  potřebnou  většinu,  může  se ZM

na návrh  předsedajícího  hlasováním  usnést  na dohodovacím  řízení.  Předsedajícív  tomto

případě  vyzve  zástupce  každé  z volebních  stran  zastoupených  v ZM, aby  jmenovali  po

jednom  zástupci  pro toto  řízení,  a zasedání  ZM přeruší  na dobu  nejdéle  30 minut.

Dohodovací  řízení  řídí předsedající.  Dojde-li  kdohodě,  která  nasvědčuje  tomu,  že

upravený  návrh  usnesení  získá potřebnou  většinu,  předsedající  obnoví  přerušené

zasedání  ZM, přednese  upravený  návrh  usnesení  a dá o něm hlasovat.  Nedojde-li  ve

Ihůtě  30 minut  k dohodě  nebo  nezíská-li  upravený  návrh  usnesení  potřebnou  většinu,

prohlásí  předsedající  návrh  usnesení  za zamítnutý  a zasedání  ZM pokračuje  v jednání  dle

schváleného  programu  jednání.

9.6  Nepřijme-li  ZM  navržené  usnesení  ani žádný  zjiných  návrhů,  ukončí  předsedající

projednávání  příslušného  bodu  programu  jednání.

9.7  Je-li  k některému  bodu  programu  jednání  přijato  usnesení,  je považováno  pro  probíhající

zasedání  ZM za konečné,  stává  se bodem  usnesení  z jednání  ZM a již o něm  nemůže  být

znovu  na tomto  zasedání  ZM  hlasováno.

9.8  Hlasování  se provádí  veřejně  prostřednictvím  hlasovacího  a komunikačního  zařízení,

případně  zdvižením  ruky  pro  návrh  nebo  proti  návrhu  nebo  se Ize hlasování  zdržet.  ZM



se může hlasováním  dohodnout  na tajné  formě  hlasování.  Usnesení  je přijato,  hlasuje-li

pro návrh nadpoloviční  většina  všech členů ZM.

9.9 Zveřejnění  přijatých  usnesení  z jednání  ZM se provádí:

- vyvěšením  na úřední  desce a na internetových  stránkách  města,

- rozesláním  textu  usnesení  všem členům  ZM.

9.10 0soby  zodpovídající  za ?plnění  usnesení  přijatých  ZM určuje rada města

s ohledem  na konkrétní  obsah jednotlivých  usnesení.

ČI, IO

Dotazy  a interpelace)

10.I  Člen zastupitelstva  má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky  a

podněty  na radu města a její  jednotlivé  členy, na předsedy  výborů,  na statutární  orgány

právnických  osob, jejichž  zakladatelem  je město,  a na vedoucí  příspěvkových  organizací

a organizačních  složek, které město založilo nebo zřídilo. Člen zastupitelstva  má při

výkonu  své funkce právo požadovat  od zaměstnanců  města zařazených  do městského

úřadu, jakož i od zaměstnanců  právnických  osob, které město založilo  nebo  zřídilo,

informace  o skutečnostech,  které souvisejí  s výkonem  jejich  funkcc.Členové  ZM mají

próvo  vznášct  dotazy,  připomínky  a podnčty  na radu měr;ta, jcjíjcdnotlivé  člcny, n,:i dalčí

orgány  měr,ta a vcdoucí  organizací  a zařízcní  zřízcných  ncbo založcných  měr,tcm a

požadovat  od nich vy,větlcní.

10.2 Podněty  dle čl. 10.1.  jednacího  řádu, které  nelze vyřídit  bezprostředně  na místě, budou

vyřízeny  písemně  do 30 dnů. Na dotazy  a připomínky  odpovíd,5 dotazovaný  bczodkladně,

připomínky,  jcjichž  ob;ah  vyžadujc  prošctřcní  ncbo  provcdcní  jinóho  opatřcní,  zodpoví

píscmně  ncjdélc  do 30 dnů.

10.3 Veškeré  dotazy,  připomínky  a podněty  vznesené  vprůběhu  zasedání  ZM se

zaznamenávají  vaudiozáznamu  zpříslušného  zasedání ZM, viz čl. 14.3 jednacího

řádu.Dotazy  vzncscné  na jcdnání  ZM ZC! zaznamcnóvají  v zápisc z jcdnání.

ČI. Il

Péče o nerušený  průběh  ješámzasedání

11.1 Nikdo nesmí  rušit průběh  zasedání  ZM. Osoby, které svým jednáním  závažným

způsobem  narušují  řádný  průběh  zasedání  ZM a které  nereagují  na výzvu předsedajícího

k nápravě,  může předsedající  vykázat  ze zasedací místnosti.  V pochybnostech  o narušení

řádného průběhu zasedání rozhodne  ZM hlasováním.,  přcdscd:ijící  můžc  rušitclc

jcdnónívyk;izat  zc zazedací  sínč.

11.2 Nemluví-li  řečník k věci nebo překročí-li  stanovený  časový limit,  může mu předsedající
odejmout  slovo.

ČI. 12

Ukončení  zasedání  ZM



12.1  PředsedajícíprohIásízasedáníZMzaukončené,byl-Iiprogramjednánívyčerpána

nikdo  se již nehlásí  o slovo.  Rovněž  prohlásí  zasedání  ZM za ukončené,  klesl-li  počet

přítomných  členů  ZM  pod nadpoloviční  většinu  nebo zjiných  závažných  důvodů,

zejména  pokud  nastaly-u  skutečnosti  znemožňující  nerušené  zasedání,  v těchto

případech  zasedání  ZM svolá  starosta  znovu  do 15-4  dnů.

ČI. 13

Pracovní  komise

13.1  Pro přípravu  stanovisek  a expertiz  může  ZM zřídit  pracovní  komise.

13.2  DotěchtopracovníchkomisívoIíZMsvéčIenyapodIepotřebydaIšíodborníkyaexperty.

13.3  Funkce  pracovních  komisí  končí  splněním  úkolu,  nejpozději  skončením  zasedání  ZM,

které  odsouhlasilo  splnění  úkolu.

Čí. 14

Organizačně  technické  záležitosti  zasedání  ZM

14.1  0průběhuzasedáníZMsepořizujezápis,zajehožvyhotoveníodpovídátajemník

MěÚ.  Zápis  dosvědčuje  průběh  jednání  a obsah  usnesení.

1/1.2  Schvólcný  zápis  dosvědčujc  průběh  jcdnání  a ob,ah  u,ncscní.  Jcho  ncdílnou  součastí  je

vlastnoručně  podcpsaná  listina  přítomných,  pícmné  n.:ivrhy  a dotazy  podané  při

14.2  V zápisev  se uvádí:

den  a místo  zasedání  ZM,

hodina  zahájení  a ukončení  zasedání  ZM,

doba  přerušení,

jména  určených  ověřovatelů  zápisu,

počet  přítomných  členů  ZM,  jména  omluvených,  neomluvených,  nepřítomných  členů

ZM,

schválený  program  jednání,

jména  účastníků  diskuze,

podané  návrhy,

výsledek  hlasování  jmenovitě  po jednotlivých  hlasujících  členech  ZM,

přijatá  usnesení.

14.3  Zápis  se zhotovuje  do 10  dnů  po skončení  zasedání  ZM a podepisuje  jej  starosta  nebo

místostarosta  a určení  ověřovatelé,  a to do 1/I dní  po jcho  zhotovcní.  Po ověření  bude

zápis  neprodleně  zveřejněn  na internetových  stránkách  města.  Originál  zápisu  je uložen

na městském  úřadě  k nahlédnutí.  Audiozáznam  ze zasedání  ZM je  k dispozici  na

internetových  stránkách  města.



14.4  0 námitkách  člena  ZM proti  zápisu  rozhodne  nejbližší  zasedání  ZM.

ČI. 15

Zabezpečení  a kontrola  usnesení

15.1  Rada města  projedná  na nejbližším  zasedání  organizační  opatření  k zabezpečení  plnění

přijatých  usnesenÍ  ZM.

15.2  0rganizační  opatření  k zabezpečení  plnění  přijatých  usnesení  ZM zajišťuje  tajemník

městského  úřadu.

15.3  Kontrolu  plnění  přijatých  usnesení  ZM provádí  kontrolní  výbor.

15.4  0patření  směřující  k činnosti  výborů  zřízených  ZM realizují  jejich  předsedové.

ČI. 16

Závěrečná  ustanovenÍ

16.1  Nastane-li  v průběhu  zasedání  ZM situace,  která  není  upravena  platným  právním  řádem

ani jednacím  řádem,  rozhodne  o způsobu  jejího  řešení  ZM hlasováním.

16.2  Tímto  jednacím  řádem  se ruší  jednací  řád schválený  Zastupitelstvem  města  Soběslavi

dne  19.  2. 202029.  6. 2016.

16.3  Tento  jednací  řád schválilo  Zastupitelstvo  města  Soběslavi  usnesením  č.............

16.4  Tento  jednací  řád nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem...............

Mgr.  Pavel Lintner

místostarosta  města  Soběslavi

Ing. Jindřich  Bláha

starosta  města  Soběslavi



JEDNACÍ  ŘÁD

Z ast  u pite  Is  tv  a m ě sta  S o b ě s Ia  vi

Zastupitelstvo  města Soběslavi (dále jen,,ZM")  se usneslo a vydává podle ustanovení  E3 96

zákona č. 128/2000  sb., o obcích, (obecní  zřízení), v platném  znění (dále jen,,zákon  o

obcích"),  tento  svůj jednací  řád (dále jen,,jednací  řád"):

Či. i

Úvodní  ustanovení

1.1  Jednací  řád ZM upravuje  náležitosti  přípravy,  svolávání,  průběhu  zasedání,  způsob

usnášení,  usnesení  a kontrolu  plnění  jeho  usnesení,  jakož  i další  otázky,  které  s činností

ZM souvisí.

1.2  Úkoly  tímto  jednacím  řádem  uložené  starostovi  města  (dále  jen,,starosta")  plní  v době

jeho  nepřítomnosti  místostarosta.

1.3  PřiřešenísituacítímtojednacímřádemneupravenýchsepostupujevsouIaduspIatnými

právními  předpisy,  zejm.  se zákonem  o obcích.

ČI. 2

Pravomoci  ZM

2.I  ZM rozhoduje  o všech  otázkách  svěřených  mu zákonem.

2.2  ZM může  jednat  i o jiných  záležitostech,  pokud  se na nich  shodne  a jejich  projednání

není  vyhrazeno  jinému  orgánu  města  nebo  jiné  osobě.

ČI. 3

Svolání  zasedání  ZM

3.1  ZM se schází  na veřejných  zasedáních  podle  potřeby,  nejméně  však  jedenkrát  za 3

měsíce.  Zasedání  svolává  starosta  písemnou  pozvánkou  odeslanou  nejpozději7  dní  před

dnem  zasedání  ZM.

3.2  Požádá-li  o to písemně  alespoň  jedna  třetina  členů  ZM nebo  hejtman  Jihočeského  kraje,

je starosta  povinen  svolat  zasedání  ZM nejpozději  do 21 dnů  od doručení  takové  žádosti

městskému  úřadu.  V žádosti  musí  být uvedena  záležitost,  která  má být projednána,

popř.  důvody,  které  k žádosti  vedly.

3.3  0 místě,  době  a navrženém  programu  připravovaného  zasedání  ZM informuje  městský

úřad občany  alespoň  7 dní před  zasedáním  ZM, a to vyvěšením  na úřední  desce

městského  úřadu,  dále  prostřednictvím  místního  tisku,  popř.  jiným  v místě  obvyklým

způsobem.

3.4 V době vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000  Sb. (o krizovém řízení)

podléhá  režim  svolávání,  konání,  popř.  zrušení  zasedání  zastupitelstva  aktuální  právní

úpravě,  eventuálně  závazným  nařízením  ústředních  orgánů  státní  správy.  Informaci  o



místě,  době  a navrženém  programu  připravovaného  zasedání  zastupitelstva  zveřejní

městský  úřad  v době  vyhlášení  krizového  stavu  alespoň  po dobu  2 dnů  před  zasedáním

zastupitelstva;  záležitosti,  které  se netýkají  vyhlášeného  krizového  stavu,  mohou  být  na

tomto  zasedání  projednávány  pouze  tehdy,  jestliže  byla  informace  zveřejněna  nejméně

7 dnů  před  zasedáním  zastupitelstva  města.

ČI. 4

Příprava  zasedání  ZM

4.1  Přípravu  zasedání  ZM organizuje  starosta,  přitom  stanoví  zejména:

a) dobu  a místo  konání,

b) odpovědnost  za zpracování  a předložení  odborných  podkladů.

4.2  Právo  předkládat  návrhy  k zařazení  na program  jednání  připravovaného  zasedání  ZM

(dále  jen,,návrhy")  majíjeho  členové,  rada  města  a výbory.

4.3  Předkladatelé  návrhů  uvedení  v čl. 4.2 jednacího  řádu  odpovídají  za přípravu  a za

vyhotovení  materiálů  pro  zasedání  zastupitelstva  města,  včetně  návrhů  usnesení,  jejich

náležitostí,  právní  a obsahové  bezchybnosti.  Návrhy  k zařazení  do programu  jednání

zastupitelstva  města  (dále  jen ,,program  jednání")  musí být doloženy  písemnými

materiály,  na základě  kterých  se mohou  členové  zastupitelstva  města  blíže seznámit

s obsahem  jednotlivých  návrhů.  Předkládané  návrhy  musí  být  doručeny  na podatelnu

MěÚ  Soběslav  Ix  vtištěné  podobě  nebo  1x  elektronicky  na e-mail

epodateIna@musobeslav.cz  nejpozději 12 kalendářních dní před termínem konání
zasedání  zastupitelstva  města.  Návrhy  pro  jednání  připravovaného  zasedání  ZM musí

obsahovat:

a) datum  zpracování,

b) název  materiálu,

c) návrh  usnesení,

d) označení  zpracovatele  a předkladatele,  včetně  podpisu  či elektronického  podpisu

předkladatele

e) důvodovou  zprávu,

f) případné  přílohy.

4.4  Návrhy  jsou  doručovány  v písemné  podobě  ve Ihůtě  nejméně  7 dní  před  dnem  konání

zasedání  ZM všem  členům  ZM a ve stejné  Ihůtě  jsou  zveřejněny  na internetových

stránkách  města.

Čí. 5

Účast  číenů  ZM na zasedáríí

5.1  ČlenovéZMjsoupovínnisezúčastnitkaždéhozasedáníZM,jinakjsoupovinniseomluvít

starostovi  s uvedením  důvodu.  Také  pozdní  příchod  nebo  předčasný  odchod  je nutné

omluvit.

5.2  Účast  na zasedání  stvrzují  členové  podpisem  do listiny  přítomných.



5.3  Nesejde-li  se ZM v usnášeníschopném  počtu  ani do 20 minut  od sděleného  začátku

zasedání,  nezahájí  starosta  zasedání  ZM a do 15  dní  svolá  náhradní  zasedání  se stejným

programem.

ČI. 6

Program  jednání

6.1  Program  jednání  navrhuje  starosta,  který  je povinen  zařadit  do programu  jednání

všechny  návrhy  týkající  se věcí  uvedených  v čl. 2 jednacího  řádu  a zároveň  splňující

náležitosti  čl. 4.3  jednacího  řádu.

6.2  Na zasedání  ZM může  být  jednáno  jenom  o věcech,  které  byly  zařazeny  na program

jednání.

6.3  Návrhy  na doplnění  programu  jednání  může  podat  kterýkoliv  člen ZM pouze  před

schválením  programu  jednání.  O těchto  návrzích,  o případných  námitkách  proti

programu  a o jeho  konečné  podobě  rozhoduje  ZM  hlasováním  před samotným

projednáváním  dalších  bodů  programu  jednání.  Tím není  dotčena  možnost  ZM změnit

v průběhu  zasedáníZM  pořadí  bodů  schváleného  programu  jednání  (viz čl. 7.7  jednacího

řádu).

6.4  Není-li  některý  z podaných  návrhů,  dle čl. 4.3 jednacího  řádu,  zařazen  do programu

jednání  sdělí  starosta  předkladateli  písemně  nebo  elektronicky,  v návazností  na způsob

podání,  důvod  nezařazení  jeho  návrhu  nejpozději7  dnů  před  zasedáním  ZM.

ČI. 7

Průběh  zasedání

7.1  Zasedání  ZM  řídí  starosta,  vdobě  jeho  nepřítomnosti  místostarosta  (dále  jen

,,předsedající").  Ve výjimečném  případě,  například  při současné  nepřítomnosti  starosty

i místostarosty,  může  zasedání  řídit  jiný  člen  ZM zvolený  hlasováním.

7.2  Předsedající  řídí hlasování,  zjišťuje  a vyhlašuje  jeho  výsledek,  ukončuje  a přerušuje

zasedání  a dbá na to,  aby  mělo  pracovní  charakter  a věcný  průběh.  Není-li  při zasedání

přítomna  nadpoloviční  většina  všech  členů  ZM,  ukončí  předsedající  zasedání  a starosta

svolá  do 15  dnů  nové  zasedání  k témuž  nebo  zbývajícímu  programu.

Zastupitelstvo  vprůběhu  zasedání  zpravidla  používá  systém  hlasovacího  a

komunikačního  zařízení,  jehož  používání  se řídí samostatnými  Pravidly  vydanými

tajemníkem  úřadu  dne  19.2.2020,  která  jsou  součástí  tohoto  jednacího  řádu.

7.3  V zahajovací  části  zasedání  předsedající  prohlásí,  že:

a) zasedání  ZM bylo  řádně  svoláno  a vyhlášeno,

b) konstatuje,  zda  je přítomna  nadpoloviční  většina  všech  členů  ZM,

c) dá schválit  program  jednání,

d) předloží  návrh  na dva členy  ZM jako  ověřovatele  zápisu  ze zasedání  ZM a řídí  jejich

volbu,



e) sdělí,  zda byl ověřen  zápís z předchozího  zasedání  ZM, popř.  jaké  námitky  byly  proti

němu  podány.

7.4  Zápis,  proti  němuž  nebyly  námitky  podány,  se pokládá  za schválený.  Pokud byly

uplatněny  námitky,  rozhodne  o ních  ZM po vyjádření  ověřovateíů  zápísu  z předchozího

zasedání  ZM.

7.5  Zápis  z předchozího  zasedání  ZM je při zasedání  ZM k nahlédnutí.

7.6  Pokud  starosta  předkládá  ZM k rozhodnutí  usnesení  rady  města  v otázkách  samostatné

působnosti,  jehož  výkon  jím  byl pozastaven  pro  nesprávnost,  je povinen  věc vysvětlit  a

zdůvodnit.  Poté  ZM rozhodne  hlasováním.

7.7  ZM může  v průběhu  zasedání  hlasováním  bez diskuze  body  programu  jednání  přesunout

nebo  sloučit  diskuzi  ke dvěma  nebo  více  bodům  programu  jednání.

7.8  Úvodní  slovo  k jednotlivým  bodům  programu  jednárí  uvede  předkladatel,  případně

zpracovatel.

7.9  K předložení  důvodové  zprávy,  podání  vysvětlení  nebo  upřesnění  předloženého  návrhu

nebo  projednávané  problematíky,  může  předsedajíď  udělit  slovo  tajemníkovi  MěÚ,

vedoucím  odboru  nebo  odděleníMěÚ,  vedoucím  organizací  zřízených  městem,  popř.

zaměstnancům  města  nebo  jeho  organizací.

7.10  Do  diskuze  se příhlašují  účastnící  zasedání  ZM  prostředníctvím  hlasovaďho  a

komunikačního  zařízení  nebo  zvednutím  ruky  v průběhu  zasedání.  Předsedající  udělí

postupně  slovo  všem  přihlášeným  členům  zastupitelstva,  a to v pořadí,  v jakém  se

přihlásili  o slovo.  Bez ohledu  na pořadí  přihlášek  do diskuze  musí  být  uděleno  slovo  tomu

členovi  ZM,  který  namítá  nedodržení  jednacího  řádu  nebo  platných  právních  předpisů

(technická  poznámka).

7.11  0sobám  přihlášeným  do diskuze  na základě  oprávnění  dle E) 16  a E) 17  zákona  o obcích

(fyzické  osoby,  které  jsou  občany  města  a dosáhly  věku 18 let; fyzické  osoby,  které

dosáhly  věku  18  let  a vlastní  na území  města  nemovitost,  na požádání  jsou  povinny  své

vlastnické  právo  k nemovitosti  prokázat;  fyzické  osoby,  které  dosáhly  věku  18  let, jsou

cizími  státními  příslušníky  a jsou  ve městě  hlášeny  k trvalému  pobytu)  udělí  předsedající

slovo  po skončení  vystoupení  posledního  z přihlášených  dle čl. 7.10.  jednacího  řádu,  a

to v pořadí,  v jakém  se přihlásili  o slovo.

7.12  Do diskuze  je možné  se přihlásit  jen  do jejího  konce.

7.13  Vpřípadě,žesehlásíosIovoosoba,kteránesplňuježádnouzpodmínekuvedenýchvčl.

7.11  jednaďho  řádu,  rozhodne  o udělení  slova  ZM hlasováním.

7.14  Nikdo,  komu  předsedající  neudělil  slovo,  nemůže  se slova  ujmout.

7.15  Během  projednávání  jednotlivých  bodů  programu  jednání  musí být dodržována

následující  pravídla::

a) Všichni  diskutující  musí  mluvit  do mikrofonu,  pokud  je k dispozici.

b) Nikdo  nemůže  mluvit  v téže  věci vícekrát  než dvakrát,  výjimku  může  na žádost

diskutujícího  povolit  ZM hlasováním.

c) Doba  jednoho  diskuzního  vystoupení  u předkladatele  a zpracovatele  se omezuje

maximálně  na IO minut,  u ostatních  maximálně  na 5 minut.



d) Dostaví-li  se na zasedání  ZM za účelem  vyjádření  téhož  stanoviska  k témuž  bodu

programu  jednání  větší  skupina  osob z řad veřejnosti  (více než 5 osob), může

předsedající  tyto  osoby  vyzvat,  aby svá stanoviska  vyjádřily  prostřednictvím  svého

společného  zástupce,  jemuž  předsedající  následně  udělí  slovo.  Společný  zástupce

může  vystoupit  k témuž  bodu  programu  jednání  nejvýše  dvakrát,  přičemž  každé  jeho

jednotlivé  vystoupení  je omezeno  časovým  limitem  8 minut.  Společný  zástupce

vystupuje  pouze  za osoby,  jež s tímto  postupem  vyjádřily  souhlas.

e) Za diskuzní  vystoupení  není považována  tzv. technícká  poznámka.  Technickou

poznámkou  se rozumí  upozornění  na porušení  právních  předpisů,  jednacího  řádu či

jiných  procedurálních  pravidel.  Zastupiteli  s technickou  poznámkou  je  uděleno

přednostní  právo  na vystoupení  ihned po dokončení  právě probíhajícího  projevu.

Technická  poznámka  je  omezena  časovým  limitem  3 minuty.  Nenaplňuje-li

vystoupení  svým obsahem  parametry  technické  poznámky  či byl-li  překročen

vymezený  čas, může  předsedající  vystupujícímu  odejmout  slovo.

7.16 Návrh na ukončení  diskuze  k danému  bodu programu  jednání  může podat  kterýkoliv

člen ZM, o jeho  návrhu  se hlasuje  bez diskuze.

7.17 Pokud  u některého  člena  ZM skutečnosti  nasvědčují,  že by jeho  podíl  na projednávání  a

rozhodování  bodu programu  jednání  mohl znamenat  výhodu  nebo škodu pro něho

samotného  nebo  osobu  blízkou,  pro fyzickou  nebo  právnickou  osobu,  kterou  zastupuje

na základě zákona nebo plné moci (to se netýká  členství  v orgánech  společností

zřízených  městem),  sdělí  tuto  skutečnost  předsedajícímu  před  zahájením  jednání  ZM. 0

tom,  zda existuje  důvod  pro  jeho  vyloučeníz  projednávánía  rozhodovánítéto  záležitosti,

rozhodne  ZM hlasováním.

ČI. 8

Usnesení  ZM

8.1  KaždýprojednávanýbodprogramujednáníjezakončenhIasovánímonávrhuusnesení,

který  vychází  z předloženého  návrhu  a z diskuze  členů  ZM. Usnesení  se nepřijímá  pouze

u procedurálních  otázek,  informací  a dotazů.

8.2  Usnesení  musí  obsahově  odpovídat  výsledkům  zasedání  ZM. Návrh  usnesení  podává

kterýkoliv  člen ZM nebo  předkladatel  návrhu,  konečný  text  předkládá  ZM ke schválení

předsedající,  příp.  předsedajícím  pověřený  předkladatel.

8.3  Usnesením  ZM se mohou  ukládat  úkoly  v otázkách  samostatné  působnosti  starostovi,

místostarostovi,  tajemníkovi  úřadu,  jiným  členům  ZM, radě města,  výborům,  případně

pracovrím  komisím,  pokud  si je ZM zřídíi  dalším  institucím  města.

8.4  Usnesení  z jednání  ZM je souhrn  všech  přijatých  usnesení  k jednotlivým  projednávaným

bodům  programu  jednání  ZM.

ČI. 9

Hlasování

9.I  ZM je schopno  se usnášet,  je-li  přítomna  nadpoloviční  většina  všech  jeho  členů.



9.2  ZM hlasuje  o jednotlivých  návrzích  usnesení  samostatně.  ZM se může  hlasováním

usnést,  že o některých  návrzích  usnesení  bude  hlasovat  dohromady.

9.3  Jestliže  byly  uplatněny  pozměňující  návrhy,  dá předsedající  hlasovat  nejprve  o těchto

změnách  a poté  o ostatních  částech  návrhu.

9.4  V případě,  že je předložen  návrh  usnesení  v několika  variantách,  hlasuje  ZM nejprve  o

variantě  doporučené  předkladatelem.  Vpřípadě  uplatnění  protinávrhu  se hlasuje

nejdříve  o tomto  protinávrhu.  Schválením  jedné  varianty  se považují  ostatní  varianty  za

nepřijaté.

9.5  JestližepředloženýnávrhusnesenínezískalpřihIasovánípotřebnouvětšinu,můžeseZM

na návrh  předsedajícího  hlasováním  usnést  na dohodovacím  řízení.  Předsedajícív  tomto

případě  vyzve  zástupce  každé  z volebních  stran  zastoupených  v ZM, aby  jmenovali  po

jednom  zástupci  pro toto  řízení,  a zasedání  ZM přeruší  na dobu  nejdéle  30 minut.

Dohodovací  řízení  řídí předsedající.  Dojde-lí  kdohodě,  která  nasvědčuje  tomu,  že

upravený  návrh  usnesení  získá potřebnou  většinu,  předsedající  obnoví  přerušené

zasedání  ZM, přednese  upravený  návrh  usnesení  a dá o něm hlasovat.  Nedojde-li  ve

Ihůtě  30 minut  k dohodě  nebo  nezíská-li  upravený  návrh  usnesení  potřebnou  většinu,

prohlásí  předsedající  návrh  usnesení  za zamítnutý  a zasedání  ZM pokračuje  v jednání  dle

schváleného  programu  jednárí.

9.6  Nepřijme-li  ZM navržené  usnesení  ani žádný  z jiných  návrhů,  ukončí  předsedající

projednávání  příslušného  bodu  programu  jednání.

9.7  Je-li  k některému  bodu  programu  jednání  přijato  usnesení,  je považováno  pro  probíhající

zasedání  ZM za konečné,  stává  se bodem  usnesení  z jednání  ZM a již o něm  nemůže  být

znovu  na tomto  zasedání  ZM hlasováno.

9.8  Hlasování  se provádí  veřejně  prostřednictvím  hlasovacího  a komunikačního  zařízení,

případně  zdvižením  ruky  pro  návrh  nebo  proti  návrhu  nebo  se Ize hlasování  zdržet.  ZM

se může  hlasováním  dohodnout  na tajné  formě  hlasování.  Usnesení  je přijato,  hlasuje-li

pro  návrh  nadpoloviční  většina  všech  členů  ZM.

9.9  Zveřejnění  přijatých  usnesení  z jednání  ZM se provádí:

- vyvěšením  na úřední  desce  a na internetových  stránkách  města,

- rozesláním  textu  usnesení  všem  členům  ZM.

9.10 0soby  zodpovídající  za plnění  usnesení  přijatých  ZM určuje  rada  města  s ohledem  na

konkrétní  obsah  jednotlivých  usnesení.

ČI, IO

Dotazy  a interpelace

10.1  Člen zastupitelstva  má při výkonu  své funkce  právo  vznášet  dotazy,  připomínky  a

podněty  na radu  města  a její  jednotlivé  členy,  na předsedy  výborů,  na statutární  orgány

právnických  osob,  jejichž  zakladatelem  je město,  a na vedoucí  příspěvkových  organizací

a organizačních  složek,  které  město  založilo  nebo  zřídilo.  Člen zastupitelstva  má při

výkonu  své funkce  právo  požadovat  od zaměstnanců  města  zařazených  do městského

úřadu,  jakož  i od zaměstnanců  právnických  osob,  které  město  založilo  nebo  zřídilo,

informace  o skutečnostech,  které  souvisejí  s výkonem  jejich  funkce.



10.2  Podněty  dle čl. 10.1.  jednacího  řádu,  které  nelze  vyřídit  bezprostředně  na místě,  budou

vyřízeny  písemně  do 30 dnů.

10.3  Veškeré  dotazy,  připomínky  a podněty  vznesené  vprůběhu  zasedání  ZM  se

zaznamenávají  v audiozáznamu  z příslušného  zasedání  ZM,  viz  čl. 14.3  jednacího  řádu.

Či. ii

Péče  o nerušený  průběh  zasedání

11.1  Nikdo  nesmí  rušit  průběh  zasedání  ZM.  Osoby,  které  svým  jednáním  závažným

způsobem  narušují  řádný  průběh  zasedání  ZM a které  nereagují  na výzvu  předsedajícího

k nápravě,  může  předsedající  vykázat  ze zasedací  místnosti.  V pochybnostech  o narušení

řádného  průběhu  zasedání  rozhodne  ZM hlasováním.

11.2  Nemluví-li  řečník  k věci  nebo  překročí-li  stanovený  časový  limit,  může  mu předsedající

odejmout  slovo.

ČI. 12

Ukončení  zasedání  ZM

12.1  PředsedajícíprohIásízasedáníZMzaukončené,byl-liprogramjednánívyčerpánanikdo

se již nehlásí  o slovo.  Rovněž  prohlásí  zasedání  ZM  za ukončené,  klesl-li  počet

přítomných  členů ZM  pod nadpoloviční  většinu  nebo z jiných  závažných  důvodů,

zejména  pokud  nastaly  skutečnosti  znemožňující  nerušené  zasedání,  v těchto  případech

zasedání  ZM svolá  starosta  znovu  do 15  dnů.

ČI, 13

Pracovní  komíse

13.1  Pro přípravu  stanovisek  a expertíz  může  ZM zřídit  pracovní  komise.

13.2  DotěchtopracovníchkomisívoIíZMsvéčlenyapodIepotřebydaIšíodborníkyaexperty.

13.3  Funkce  pracovních  komisí  končí  splněním  úkolu,  nejpozději  skončením  zasedání  ZM,

které  odsouhlasilo  splnění  úkolu.

Či. 14

Organízačně  technické  záležitostí  zasedání  ZM

14.1  0 průběhu  zasedání  ZM se pořizuje  zápis,  za jehož  vyhotovení  odpovídá  tajemník  MěÚ.

Zápis  dosvědčuje  průběh  jednání  a obsah  usnesení.

14.2  V zápise  se uvádí:

den a místo  zasedání  ZM,

hodina  zahájení  a ukončení  zasedání  ZM,

doba  přerušení,



jména  určených  ověřovatelů  zápisu,

počet  přítomných  členů  ZM,  jména  omluvených,  neomluvených,  nepřítomných  členů

ZM,

schválený  program  jednání,

jména  účastníků  diskuze,

podané  návrhy,

výsledek  hlasování  jmenovitě  po jednotlivých  hlasujících  členech  ZM,

přijatá  usnesení.

14.3  Zápis  se zhotovuje  do 10  dnů  po skončení  zasedání  ZM a podepisuje  jej starosta  nebo

místostarosta  a určení  ověřovatelé.  Po ověření  bude  zápis neprodleně  zveřejněn  na

internetových  stránkách  města.  Originál  zápisu  je  uložen  na  městském  úřadě

k nahlédnutí.  Audiozáznam  ze zasedání  ZM je k dispozici  na internetových  stránkách

města.

14.4  0 námitkách  člena  ZM proti  zápisu  rozhodne  nejbližší  zasedání  ZM.

ČI. 15

Zabezpečení  a kontrola  usnesení

15.1  Rada města  projedná  na nejbližším  zasedání  organizační  opatření  k zabezpečení  plnění

přijatých  usnesení  ZM.

15.2  0rganizační  opatření  k zabezpečení  plnění  přijatých  usnesení  ZM zajišťuje  tajemník

městského  úřadu.

15.3  Kontrolu  plnění  přijatých  usnesení  ZM provádí  kontrolní  výbor.

15.4  0patření  směřující  k činnosti  výborů  zřízených  ZM realizují  jejich  předsedové.

ČI. 16

Závěrečná  ustanovenÍ

16.1  Nastane-IivprůběhuzasedáníZMsituace,kteráneníupravenapIatnýmprávnímřádem

ani jednacím  řádem,  rozhodne  o způsobu  jejího  řešení  ZM hlasováním.

16.2  Tímto  jednacím  řádem  se ruší  jednací  řád schválený  Zastupitelstvem  města  Soběslavi

dne  19.  2. 2020

16.3  Tento  jednací  řád schválilo  Zastupitelstvo  města  Soběslavi  usnesením  č.

16.4  Tento  jednací  řád nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem...............

Mgr.  Pavel  Lintner

místostarosta  města  Soběslavi

Ing. Jindřich  Bláha

starosta  města  Soběslavi



Pravidla  pro  používání  čipových  karet  v rámci  hlasovacího  a

komunikačního  zařízení  užívaného  při  jednáních  zastupiteJstva

města

1.  Prostřednictvím  hlasovacího  a komunikačního  zařízení  (dále  jen,,konferenční  systém")  se členové

zastupitelstva  města  Soběslavi  přihlašují  do  systému,  přihlašují  do  rozpravy,  vyjadřují  se

k projednávaným  bodům  programu  a hlasují.

2. K přihlášení  se do konferenčního  systému  slouží  čipová  karta,  kterou  obdrží  každý  zastupitel  při

prezenci  před  začátkem  jednání  zastupitelstva.  Na čipové  kartě  je nastaveno  jméno  a politická

příslušnost  člena  zastupitelstva.  Přihlášení  se provede  vložením  čipové  karty  do hlasovacího

modulu.

3. Při každém  opuštění  zasedání  v jeho  průběhu  se člen zastupitelstva  ze systému  odhlásí  a kartu

uschová  tak,  aby  zabránil  jejímu  zneužití.  Po návratu  se opět  přihlásí.

4.  Po ukončení  jednání  zastupitelstva  se členové  zastupitelstva  z konferenčního  systému  odhlásí  a

svoji  čipovou  kartu  odevzdají  přítomnému  pracovníkovi  úřadu  k úschově.

Tato  pravidla  jsou  platná  od 19.2.2020

tínagjemsrnyí:: "Ma:úe"Soběslav





V Soběslavi  dne  11.6.2021

MATERIÁL  PRO JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA
Dne:  23.6.  2021

Název:  Návrh  podmínek  pro  rozvoj  průmyslové  zóny  PZI,  PZ2 Soběslav

Důvodová  zpráva  k návrhu  podmínek  výstavby  v průmyslové  zóně  PZI  a PZ2

Zastupitelstvo  města  na svém  jednání  28.4.2021  pověřilo  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.

Výbor  pro  rozvoj  PZ Soběslav  na základě  výše uvedeného  pověření  předkládá  návrh

podmínek  výstavby  v průmyslové  zóně,  které  budou  podstoupeny  k právnímu  zpracování

včetně  definování  potřebných  nástrojů  vymahatelnosti.

Výčet  předložených  materiálů:

návrh  podmínek  pro  přípravu  textu  smlouvy

Možné  právní  ínstituty  zajištění  závazků  ve smlouvě  s investorem

příloha  k zápisu  č.12

příloha  k zápisu  č.16

příloha  č.l  a č.2 k zápisu  č.18

Zastupitelstvo  města  bere  na  vědomí  :

návrh  podmínek  pro  rozvoj  průmyslové  zóny  PZ1 a PZ2 předložený  Výborem  pro  rozvoj  PZ

Soběslav,  které  budou  předmětem  textu  smlouvy  připravované  k uzavření  mezi  Městem

Soběslav  a vlastníky  pozemků  PZ1,  PZ2

Za Výbor  pro  rozvoj  průmyslové  zóny  předkládá:

Mgr.  Alena  Krejčová  pověřená  předsedou  Jaroslavem  Himpanem



Návrh  podmínek  pro  pňpravu  textu  smlouvy  pro  rozvoj  průmyslové  zóny  Soběslav

"  , . .1

Dopravní  napojení  severní  a jižní  části  Průmyslové  zóny  Soběslav  bude  řešeno  výhradně  z paralelních  účelových
komunikací  souběžných  s dálnicí  D3.

. 2

V jižní  části  od ulice  Petra  Bezruče  se zavazuje  investor  provést  stavební  úpravy  stávající

paralelní  komunikace  s dálnicí  resp.  vybudování  nové  komunikace,  která  zajistí  dopravní

napojení  zbývající  části  průmyslové  zóny.  Stavba  bude  po řádné  kolaudaci  předána  Městu

Soběslav,  a to včetně  patřičných  částí  pozemků,  které  jsou  ve vlastnictví  Investora  avšak  mimo  samotných  sjezdů  do PZ.

Budou  zasmluvněny  náklady  na údržbu  obslužných  komunikací  podél  dálnice  D3.

-3

Dojde  k vybudování  odstavného  parkování  pro nákladní  vozy  a to 25 v jižní  a 17 v severní  části

včetně  záruky,  že parkoviště  bude  po celou  dobu  provozování  hal v prostorech  funkčí  a v řádné  správě

investorů  průmyslové  zóny.

Dopravu  v klidu  tzn veškerá  parkovací  stání  budou  v majetku  a na pozemcích  ve vlastnictví  investora.

4

Intenzita  dopravy  nepřesáhne  počty,  které  jsou  v dopravní  studii  deklarované,  jako  intenzita  dopravy  požadovaná

investorem.

Souhlasíme  s max.  310  vozy:

Rozdělení  intenzity  dopravy  mezi  severní  a jižní  částí  PZ. (210ks  nákladních  automobilů  severní  část  a jižní  část  100

nákladních  automobilů)  Intenzita  dopravy  bude  po kolaudaci/zahájení  zkušebního  provozu  ověřena  sčítáním,  které

provede  k tomu  autorizovaná  osoba/společnost.

5

Maximum  dešt'ových  vod bude  zasakováno  v podpovrchových  vsakovacích  zařízeních,  a to všude  tam,  kde  dle

hydrogeologického  průzkumu  bude  taková  likvidace  dešt'ových  vod  vyhodnocena  jako  možná  a kapacitně  ji nebude  možné

vsakovat  povrchovým  opatřerím.

6

Projekčně  a stavebně  zajistí  umístění  a vybudování:

- přístupu  pro pěší  s cyklostezkou  ve směru  do Chlebova  podél  jižní  části  ulice  Petra  Bezruče,  a to v části  území,  které  je

ve vlastnictví  investora.

- autobusové  zastávky.  Město  si je převezme  do užívání

 "  7

V dohodnuté  výši  se bude  investor  podílet  se na nákladech  spojených  s vybudováním  cyklostezky  mimo

území  uvedené  v předcházejícím  bodě.  V tomto  případě  bude  zajišt'ovat  realizaci  cyklostezky  Město  Soběslav.



8

,,Výroba"  -  hospodářská  činnost,  při níž dochází  k přeměně  vstupů  (výrobních  zdrojů)  na výstupy

(produkty  nebo  služby),  spadající  do odvětví  strojírenství  a obrábění  kovů,  opravárenství,  plastikářského  průmyslu

,průmyslu  zbrojního,  elektrotechnického,  energetického,  farmaceutického  a kosmetického,  výroby  a zpracování  stavebních

hmot,  průmyslu  potravinářského,  textilního,  oděvního,  kožedělného,  obuvnického,  průmyslu  spotřební  elektroniky  a

spotřebičů,  nábytkářského,  sklářského  a keramického,  dřevozpracujícího,  polygrafického  a papírenského,  řemeslné

výroby,  včetně  doprovodných  technických  zařízení  a provozů.

,,Skladování"  -  činnost,  zabezpečující  uskladnění  produktů  (surovin,  dílů,  zboží  ve výrobě,  hotových  výrobků)  v místech

jejich  vzniku  a mezi  místem  jejich  spotřeby,  která  přímo  souvisí  s výrobou  a nepředstavuje  v rámci  výroby  její  převažující

část.

Exprin  Property  s.r.o.  požaduje  do definice,,výroby"  doplnit  definici  skladování,  která  bude  souviset  s výrobní  činností.  A z

definice,,skladování"  odstranit  její  návaznost  na výrobu.

Zástupci  fy Exprin  Property  s.r.o.  (dále  jen,,EP")  souhlasí  s maximálním  poměrem  využití  ploch  s koeficienty  převažující

výroby  nad skladováním,  navržených  v definicích  připomínkovaných  zástupci  EP. Koeficienty  budou  takto  uplatněny  na

celé  území  připravovaného  projektu.

Výbor  pro PZ požaduje  minimálně  doplnit  deťinice  přípustné  výroby  a přípustného  skladování.

Í -' -
f .
í= .i
!.'g

Před  podáním  žádosti  o územní  rozhodnutí  seznámí  Investor  Město  Soběslav  s konkrétním

záměrem  využití  jednotlivých  prostor.

Investor  nepředstaví  záměr  pokud  nebude  znát  nájemce  minimálně  pro 75%  plochy  jednotlivých  objektů,  kterých  se dané

územní  řízení  bude  týkat.

IO

Požadujeme  znalost  konkrétních  projektů  pro PZ, před  zahájením  územního  řízení  v parametrech  smlouvy.  V opačném

případě  bude  projekt  podléhat  schválení  zastupitelstva.

Definice  přípustného  projektu  bude  součástí  smlouvy.



- 11

Dodržet  40%  koeficient  zeleně  předepsaný  územním  plánem  a sadové  úpravy  rozvrhnout  vhodným

způsobem  do celého  areálu  průmyslové  zóny  tzn. nekumulovat  zeleň  v jednom  místě  záměru.

12

Výška  atik  jednotlivých  hal nepřesáhne  12,5  m.

Haly  budou  z hlediska  krajinného  rázu  zasazeny  do území  tak, aby  zejména  z ulice  Petra  Bezruče

zůstala  požadovaná  viditelnost  dominanty  města  -  kostelní  věž.

Přílohou  smlouvy  bude  situační  zákres  definující  maximální  nadmořské  výšky  atik  hal v jednotlivých  částech  PZ1 a PZ2.

' - ..' : .' . :.  V maximální  možné  míře  bude  pracováno  s vyrovnanou  bilancí  zemních  prací  tak, aby  se minimalizoval

. ' ,,,.. " odvoz  přebytečných  či nevhodných  zemin  do násypů.  Investor  se zavazuje  nakládat  s přebytečnou  ornicí  vhodným

"  ' . - ' . '.způsobem.
': " ' ,.- ',l. Bude  řešeno  samostatnou  smlouvou  s místím  Zemědělským  Družstvem.

"  "  13". Množství  rozhrnuté  ornice  v okolí  bude  specifikováno.

' .  . ,. Investor  se zavazuje  uhradit  připojovací  poplatek  za napojení  Průmyslové  zóny  na čistírnu  odpadních  vod ve výši

. . ..............Kč/l  EO (EO  - ekvivalentní  osoby),  a to na základě  patřičné  smlouvy  se správcem  ČOV.

. ..= 14.

Před nátokem  do dešt'ové  kanalizace  popřípadě  recipientu  budou  1 měsíčně  prováděny  zkoušky  na jakost  vypouštěných

- ' "  15  srážkových  vod  z průmyslové  zóny  (dále  dle požadavků  z odboru  životního  prostředí).

 Před  výstavbou  bude  provedena  diagnostika  komunikací  11/135, 111/13521 a účelové  komunikace  podél  dálnice,  po

:' " , ' _ , výstavbě  před  každou  kolaudací  haly bude  provedena  oprava  dotčených  komunikací,  které  budou  uvedeny  do původního

' 16  stavu.

',' :. - ."' , .  Body  smlouvy  budou  rozděleny  do sekcí  podle  časového  hlediska,  návaznosti  na jednotlivé  části  projektu  a významu  s

' " -' - ohledem  na výši  sankcí.

-.',a " ' . .BudezasmIuvněnapovinnostplněnísmlouvyipromožnébudoucívlastníky.

-. 17.Vymahatelnostsmlouvybudezajištěnafinačnígarancí.

a "'  ""  1 8o Smlouva,  nebo  její  parametry  můžou  být měněny  pouze  formou  jednotlivých  číselných  dodatků

"  - č 9. Porušení  jednotlivých  ustanovení  = porušení  smlouvy  = sankční  ujednání

"  Veškerá  práva  a povinnosti  z této  smlouvy  vyplývající  přecházejí  na právního  nástupce  Investora.  Investor  se zavazuje

' .. - a ' .  řádně  a písemnou  formou,  o této  skutečnosti  tohoto  nástupce  informovat.

 V případě,  že Investor  přistoupí  k prodeji  ať  již  jednotlivých  pozemků,  nebo  jejích  větších  celků,  zavazuje  se o existenci

- . - '. -'. ' :.. této  smlouvy  vždy  řádně  informovat  budoucího  vlastníka,  a to vhodnou  formou  v písemné  podobě  (např.  ustanovením  v

"  "  Kupní  smlouvě,  nebo  samostatným  prohlášením  Kupujícího).  V obou  těchto  případech  je Investor  povinen  informovat

budoucí  vlastníky  resp.  právní  nástupce  o stavu  čerpání  koeficientu  poměru  možného  využití  území  z hlediska  využitelnosti

20 ploch  pro výrobu



Modifikace  Zastavovací  studie  dle požadavkčí,  které  vzejdou  z jednotlivých  řízení  EIA/ÚR/SP,  anebo  požadavků  dotčených
21 orgánů,  musí  dodržovat  parametry  a podmínky  z této smlouvy.

Investor  se zavazuje  k takovým  stavebním  úpravám,  které  budou  požadovány  všemi  dotčenými  orgány  tak, aby veškeré
' - , -. . 22 příjezdové  komunikace  a vjezdy  vyhověly  předepsaným  parametrům  pro provoz  nákladní  dopravy.
: "  ."  .,, V místech,  kde stavební  úpravy  postihnoui  ostatní  stávající  komunikace  Investor  garantuje  vrácení  do původního  stavu,
  - ' a '. 23  kdy tento  původní  stav  bude zjištěn  před zahájením  předmětných  stavebních,  pasportizací.

=  ="  Specifikacestavebastavebníchúprav,kterénejsounaPozemcíchInvestora,jsousoučástítétosmlouvyjakosamostatná
" ' " ',  "24 grafická  příloha

25,  Investor  se zavazuje  zřídit  bezúplatně  věcné  břemeno  na přeložený  vodovod



Závazky  města

V případě,  že Město  Soběslav  bude  vlastníkem  paralelních  dálničních  komunikací,  zavazuje  se umožnit  jejich

stavební  úpravy,  včetně  povolení  zřízení  vjezdů  do  jednotlivých  areálů  průmyslové  zóny  v parametrech  přiložené

situace.

Souhlasit  s přeložkou  vodovodu  v severní  části  průmyslové  zóny.  Náklady  na tuto  přeložku  jsou

k tíži  Investora.

Zajistit  možnost  připojení  ke splaškové  kanalizací  v kapacitě  kanalizačrí  sítě  s přihlédnutím  k požadavkům

investora,  která  bude

před  podpisem  smluvní  dokumentace  smluvnímu  stranami  odsouhlasena

V případě,  že Investorem  předložený  záměr  k projednání  a schválení  v řízeních  EIA/ÚR/SP  bude  plnit  parametry

dohody  mezi  smluvními  stranami  uzavřené,  Město  Soběslav  se zavazuje,  že nebude  k těmto  zasmluvněným

parametrům  v těchto  parametrech  k záměru  průmyslové  zóny  vydávat  negativní  stanoviska  a nebude  tato  řízení

napadat  odvoláními,  či obdobnými  opravnými  prostředky



Možné právní  instituty  zaiištění  závazků ve smlouvě  s investorem

Odstoupení  od smlouvy

Pro případ  porušení  některé  nebo každé z povinností  a závazků,  sjednaných  ve smlouvě,  jednou  za

smluvních  stran  je možné  ve smlouvě  zakotvit  právo  druhé  smluvní  strany  od smlouvy  jednostranně

odstoupit.  Odstoupením  se smlouva  od počátku  ruší, zanikají  jak práva, tak povinnosti  obou

smluvních  stran  k plnění  závazků  ze smlouvy,  s výjimkou  zejména  práva  na zaplacení  smluvní  pokuty,

úroků  z prodlení  a náhrady  škody,  způsobené  porušením  dané  smluvní  povinnosti.

Smluvní  pokuta

Smluvní  pokuta  je jednou  z možných  forem  utvrzení  závazků  ve smlouvě,  která  plní  funkci  sankční,

kompenzační  a zejména  preventivní.V  případě,  že některá  smluvní  strana  poruší  svůj smluvní

závazek,  je povinna  uhradit  druhé  smluvní  straně  ve smlouvě  sjednané  finanční  plnění.  Zaplacení

smluvní  pokuty  nezbavuje  povinnou  smluvní  stranu  splnit  závazek  smluvní  pokutou  zajištěný.

Smluvní  pokutou  Ize zajistit  splnění  každé  jednotlivé  povinnosti  zvlášť,  nebo  všech povinností  jako

celku.  Častější  je zajišťování  jednotlivých  konkrétních  smluvních  povinností  smluvní  pokutou,  jejíž

výše vždy odpovídá  důležitosti  sjednaného  závazku  a závažnosti  jeho  porušení.  Přiměřenost  výše

smluvní  pokuty  je posuzována  i sohledem  na důvody,  které  ke sjednání  smluvní  pokuty  vedly,  a

vzhledem  k okolnostem,  které  ujednání  o smluvní  pokutě  provázely.

Závazek  zaplatit  smluvní  pokutu  vznikne  i v případě,  že oprávněné  straně  nevznikne  žádná  škoda.

Pokud  škoda  oprávněnému  vznikne,  smluvní  pokuta  nahrazuje  nárok  na její  náhradu,  pokud  není  ve

smlouvě  např. dohodnuto,  že sjednáním  smluvní  pokuty  není dotčeno  právo  oprávněné  smluvní

strany  domáhat  se náhrady  škody  přesahující  výši smluvní  pokuty.

Následnou  vymahatelnost  smluvní  pokuty  (ale i jiného  finančního  plnění  ze smlouvy)  je možné  zajistit

složením  finanční  částky,  odpovídající  výši potencionální  smluvní  pokuty  nebo jiného  finančního

plnění,  povinnou  stranou  předem  na vázaný  účet, založený  na základě  dohody  smluvních  stran

smlouvy.

Finanční  (bankovní)  záruka

Finanční  záruka  vzniká  písemným  prohlášením  výstavce  v záruční  listině,  že uspokojí  oprávněného

(věřitele)  podle  záruční  listiny  do výše určité  peněžní  částky,  nesplní-li  mu dlužník  určitý  dluh,  anebo

splní-li  se jiné podmínky  určené  v záruční  listině.  Je-li výstavcem  banka,  zahraniční  banka nebo

spořitelní  a úvěrní  družstvo,  jedná  se o tzv. bankovní  záruku.  Výstavce  ručí  za splnění  zajištěného

dluhu  do výše a za podmínek  uvedených  v záruční  listině.

Ručení

Ručení  je právní  institut  zajištění  závazků,  spočívající  v tom,  že se ručitel  jako  osoba  vždy  odlišná  od

dlužníka  zaváže  uspokojit  pohledávkuvěřitele,  jestliže  tak neučiní  dlužník.  Ručení je  možné

poskytnout  i pro  dluhy  budoucí.  Za jeden  závazek  může převzít  ručení  i několik  osob.

Směnka

Směnka  je druhem  cenného  papíru,  který  může  mít  mimo  jiné  i funkci  zajištění  peněžitého  závazku.

Zpravidla  půjde  o směnku  vystavenou  třetí  osobou  odlišnou  od samotného  povinného  (investora),

např.  dceřinou  či mateřskou  společností,  fyzickými  osobami,  které  se podílejí  na činnosti  investora  -

jednatel,  společník,  prokurista  apod.  Zajišťovací  směnku  je možno  uplatnit  u jejího  výstavce  poté,  co

povinnost  na základě  původního  peněžitého  závazku  nebyla  povinným  (investorem)  splněna.



Zaiíšťovací  převod  práva

Podstatou  zajišťovacího  převodu  práva  je smluvní  a dočasný  převod  práv  povinného  (investora)  na

oprávněného  (město).  Může  jít  např.  o dočasný  převod  vlastnického  práva  k nemovitostem.  Pokud  ve

stanovené  době investor  svůj závazek  splní, vlastnické  právo  na něj musí být podle  dopředu

sjednaných  podmínek  převedeno  zpět. Není-li  zajištěný  závazek  splněn,  stane se převod  práva

nepodmíněným,  a oprávněnému  vznikne  právo  na plný  výkon  převedeného  práva.  Zajišťovací  převod

práva  k nemovítostem  vzniká  zápisem  do veřejného  seznamu  (katastru  nemovitostí).

Zástavní  právo

Zástavní  právo  je právní  institut,  který  slouží  k zajištění  úhrady  pohledávky  věřitele  ve sjednané  výši

pro případ,  že nebude  dlužníkem  splněn  řádně  a včas. Zástava  může  být  v případě  nesplnění  závazku

zpeněžena  a výtěžek  získá věřitel.  Zástavou  mohou  být věci movité  a nemovité,  cenné  papíry,

pohledávky,  podíly  v obchodních  korporacích  apod.  Zástavní  právo  k nemovitostem  vzniká  zápisem

do veřejného  seznamu  (katastru  nemovitostí).

Zástavním  právem  je možné  zajistit  zaplacení  např.  příspěvku  ínvestora  na vybudování  cyklostezky,

místní  komunikace,  příspěvku  na veřejně  prospěšné  aktivity  ve městě  nebo  příspěvku  na rozšíření  či

modernizaci  infrastruktury.

Dohoda  o zákazu  zcizení

Zákaz zcizení  je ujednání  mezi smluvními  stranami  smlouvy,  na základě  kterého  může  vlastník  jako

povinný  svoji  movitou  nebo  nemovitou  věc zcizit,  tj. úplatně  nebo bezúplatně  převést  na jiného,

pouze  s předchozím  písemným  souhlasem  oprávněného.  Zákaz zcizení  movítých  nebo  nemovitých

věcí Ize sjednat  jako  právo  věcné,  zapisované  v případě  nemovitých  věcí do veřejného  seznamu

(katastru  nemovitostí).  Zákaz zcizení  a zatížení  Ize zřídit  pouze  na určitou  a přiměřenou  dobu v

takovém  zájmu  strany,  který  je hodný  právní  ochrany.

Časová  rozdílnost  plnění  investora  a města

= sjednání  plnění  závazků  investora  a města  časové  tak,  že nejdříve  musí  splnit  svůj  závazek  investor,

teprve  poté  je k plnění  svého  závazku  povinno  město.

Převod  vlastnictví  k nemovitostem  investorem

Pro případ  převodu  vlastnického  práva k zájmovým  nemovitostem  nebo  jejich  části  investorem  by

měla  smlouva  obsahovat  povinnost  investora  převést  (postoupit)  vsouvislosti  spřevodem

předmětných  nemovitostí  na nového  nabyvatele  také  povinnosti  a závazky  ze smlouvy  o spolupráci,

nejépe  formou  dodatku  k původní  smlouvě  o spoluprácí.  Platnost  jakékoli  postoupení  smlouvy  o

spolupráci  nebo  jednotlivých  práv  nebo  povinností  z této  smlouvy  vyplývajících  investorem  na třetí

subjekt  by mohlo  být  vázáno  na existenci  předchozího  písemného  souhlasu  města.

V Soběslavi  11.6.2021

Za Výbor  pro  rozvoj  PZ Soběslav:

Mgr.  Alena  Krejčová

pověřená  předsedou  Jaroslavem  Himpanem



Příloha  k zápisu  č, 12 z jednání  Výboru  pro rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

22. 4. 2021

Město Soběslav

Přítomni: J. Himpan, A. Krejčová, P. Hejný, J. Podlaha, L. Slabý, T. Šena, P. Plát

Hosté: P. Prokop, P. Zubatý (zástupci fy Exprin Property s.r.o.), R. Skalický (projektant)

1. Jednání  se zástupci  fírmy  Exprin Property  s.r,o.

Členové výboru se na úvod dohodli s hosty, že z jejich jednárí  bude pořizován zvukový záznam pouze pro potřeby vyhotoveni

zápisu a nebude nikde zveřejněn. Dále pak zápis a přílohu zápisu pošle tajemnice výboru zástupcům firmy Exprin Property

s.r.o. k připominkování a následné autorizaci. Takto odsouhlasený zápis oběma stranami bude předán zastupitelstvu města

včetně přílohy.

Jednáni zahájil předseda výboru Jaroslav Himpan. Přivítal hosty a sdělil jim, že z pověřeni zastupitelstva má výbor mandát

k tomu, aby připravil a projednal jednotlivé body, které budou obsahem připravované smlouvy mezi městem Soběslav a firmou

Exprin Properl s.r.o.

Výbor sdělil, že na pracovním jednání se členy zastupitelstva, které proběhlo den před tím, navrhl úpravy pro plochy smíšené

výrobni SV do Změny č. 2 Územního plánu města Soběslav. Úpravy jsou navrzeny s ohledem na to, že daná lokalita je třeba

vnimat v kontextu celého území průmyslové zóny a města, života v něm a hledat řešeni pro rozvoj průmyslové zóny s přidanou

hodnotou a udržitelný rozvoj celého města Soběslav.

Projednávaná témata:

Doprava:

- Zkapacitněni křižovatky přes komunikaci 111/13521 a využiti účelové komunikace podél dálnice D3 pro příjezd do jižni části

průmyslové zóny tak, aby nebyl řešen plánovaný sjezd z komunikace 111/13521 (dále bude řešeno s Odborem výstavby a

regionálního rozvoje). Dopravni napojeni jednotlivých části zájmového území nebude řešeno přímým vjezdem z ulice Petra

Bezruče. Vjezd do území bude řešen výhradně z komunikací paralelních s dálnicí D3. Náklady na údržbu těchto komunikací by

byly poměrově pokryty provozovateli PZ.

- Smišená stezka pro pěší a cyklisty v úseku od křižovatky Na Pískách/Petra  Bezruče k mimo úrovňové kříženi dálnice D3 je

projektována na jižním okraji komunikace. Projekčně a stavebně investor zajistí umistění a vybudování přístupu pro pěši s

cyklostezkou ve směru do Chlebova podél ulice Petra Bezruče, a to v části území, které je ve vlastnictví investora. Investor dal

přislib vybudováni smíšené zóny pro pěši a cyklisty na pozemcích, které jsou v jeho vlastnictvi. Na řešení dalšiho úseku do

městské části Chlebov navrhuje finančni spoluúčast. V dohodnuté výši se bude investor podilet na nákladech spojených s

vybudováním cyklostezky mimo území uvedené v předcházejícim  bodě. V tomto případě bude stavebníkem město Soběslav.

- Umístěny obousměmé autobusové zastávky.

- Záchytné parkoviště uvnitř areálu PZS bylo navýšeno na 17 kamionových stáni která, bude spravovat majitel nebo

pronajimatel hal.

- Záchytné parkoviště pro kamiony bude vybudováno i v jižni části PZ.

- Intenzita dopravy nepřesáhne počty, které jsou deklarovány v dopravní studii, tzn. maximálně 3"10 NA jednosměmě.

Udržitelný  rozvoj:

Výbor požaduje záruky výroby (přidané hodnoty PZS) v halách tzn., že chce představit konkrétni využití hal před vydáním

územního rozhodnutí. Členové výboru a zástupci firmy Exprin Property s.r.o. se dohodli, že musi formulovat výraz,,výroba

s přidanou hodnotou". Dále se dohodli, že procentuáíni poměr účelovostí užitných píoch bude předmětem dalšich jednáni. Dále

bylo deklarováno dodrženi 40% koeficientu zeleně předepsaný územním plánem a sadové úpravy rozvrhnout vhodným

způsobem do celého areálu průmyslové zóny s podminkou  nekumulovat  zeleň pouze v jednom místě.



Tématem diskuze byla důležitost garance znalosti budoucich uživatelů předevšim z důvodu účelovosti záměru v zamýšleném

projektu.

Diskutována byla i problematika bytové výstavby v kontextu s budoucím rozvojem PZ.

Krajinný  ráz:

Členové výboru opětovně upozomili na deklarovanou filosofii rozvoje průmyslové zóny existujicí v doprovodných dokumentech

města a JK (Územni studie, Generel krajinného rázu JK).

Společnost Exprin opětovně deklarovala, že takové dokumenty nejsou součástí grafické ani textové části stávajiciho a platného

územního plánu, na základě kterého investor realizoval nákup pozemků a postavil celý svůj investični záměr. Společnost Exprin

dále uvedla, že k záměru byla vydána územně plánovací informace a vyjádřeni odboru územního plánování, a to i v rámci

zjišťovaciho  řízení EIA, která legitimitu záměru z hlediska územního plánu potvrzuji.

Členové výboru seznámili zástupce společnosti Exprin Property s.r.o. s Návrhem změny ÚP č. 2. Zdůraznili cíl tohoto kroku a

hledáni shody v bodech důležitých pro obě strany.

Společnost Exprin Property s.r.o. si vyžádala textaci tohoto návrhu k připomínkování a byla zástupci výboru ubezpečena, že se

nejedná o změnu územního plánu cíleně omezujici  jen tu část průmyslové zóny, jež se s Exprinem projednává. Konečný návrh

na změnu ÚP proto může reflektovat podmínky, které si stanovime v připravované smlouvě.

Výbor požadoval maximálni výšku hal 10 m od současného rostlého terénu. Zástupci fy Exprin Properly s.r.o. znovu zdůraznili,

že pro uvažované haly požaduji vnitřni světlou výšku 10 m, se snižováním nemohou souhlasit. Haly budou z hlediska

krajinného rázu zasazeny do území tak, aby zejména z ulice Petra Bezruče zůstala požadovaná viditelnost dominanty města -

kostelni věž.

Společnost Exprin vyjádňla předběžný souhlas s omezením výšky prostřednictvím stanovení limitu v podobě maximálni

nadmořské výšky nejvyšší části budovy, kdy akceptaci tohoto omezeni potvrdí.

Inženýrské  sítě:

Členové výboru požadují v maximální možné míře likvidaci srážkových vod vsakovánim. Maximum dešťových vod bude

zasakováno, a to všude tam, kde dle hydrogeologického  průzkumu bude taková likvidace dešťových vod vyhodnocena jako

moŽná.

Stran investora byla zminěna možná finančni spoluúčast  na zkapacitněni městské ČOV, řešilo by se v rámci stavebniho řizeni.

Členové výboru a zástupci fy Exprin Property s.r.o. se dohodli na dalšim setkáni, které by se mohlo uskutečnit na konci května

2021.

Revize úkolů z předchozího jednání:

*  Dodání základní ekonomické analýzy projektu od firmy Exprin Property s.r.o.

*  termin: 5 dni před dalším jednáním

*  zodpovídá: Exprin Property s.r.o.

*  stav: splněno
@ Výbor požadoval, aby firma Exprin Property s.r.o. pňpravila další návrh či řešení změny velikosti hal v souvislosti se

zastavěnou plochou.

*  termín: 5 dní před dalším jednáním

@ zodpovídá: Exprin Property s.r.o.

*  stav: úkol nepňjat, zůstává předmětem dalších jednáni

Odpověd' Exprin Property s.r.o.: Zmenšení hal neni reálné. Vtomto  smyslu společnost Exprin situaci

přepracovávat nebude a tento bod nebyl nikdy ke splněni akceptován.



*  Návrh oblastí smlouvy  mezi městem  Soběslav  a firmou Exprin Property  s.r.o.

*  termín:  další jednání

*  zodpovidá:  Výbor  pro rozvoj PZS

*  stav: zůstává  předmětem  dalších  jednání

*  Prověřit,  zda je technicky  a ekonomicky  možné vsakovat  na územi projektované  průmyslové  zóny

*  termín:  dle dohody

*  zodpovídá:  Exprin Property  s.r.o.

*  stav: trvá

*  Zaslání  výpočtu  řešící likvidaci  srážkových  vod, včetně hydrogeologického  posouzení

*  termín: 26. 3. 2021

*  zodpovídá:  Exprin Property  s.r.o.

*  stav: trvá

*  Zaslání  aktualizované  situace  včetně  projektovaných  inženýrských  sítí

*  termín:  26. 3. 2021

*  zodpovidá:  Exprin Property  s.r.o.

*  stav: splněno

*  Zaslání  dopravní  studie stávajícího  návrhu dopravního  řešení

*  termin:  26. 3. 2021

*  zodpovidá:  Exprin Property  s.r.o.

*  stav: splněno

*  Zaslání  upravené  dopravní  studie zahrnující  návrhy  výboru

*  termin:  20. 4. 2021

*  zodpovídá:  Exprin Property  s.r.o

*  stav: splněno

*  Otázka  údr'by  komunikací  bude řešena v rámci smlouvy.

Termín  příštího  jednání:  dle dohody

Zapsala:  Michaela  Pimperová,  26. 4. 2021

Se zápisem  souhlasí:

za Výbor  pro rozvoj Průmyslové  zóny Soběslav za Exprin Propeíy  s.r.o.



Příloha  k zápisu  č. 16 z jednání  Výboru  pro rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

19. 5, 2021

Město Soběslav

Přítomni: A. Krejčová, P. Hejný, J. Podlaha, L. Slabý, T. Šena

Omluveni: J. Himpan, P. Plát

Hosté: P. Prokop, P. Zubatý (zástupci fy Exprin Property s.r.o.), R. Skalický (projektant)

"I, Jednání  se zástupci  firmy  Exprin Property  s.r.o. o podmínkách  budou  smlouvy

Ve  výkrese  "Zábor  pozernku"  rozšířit  zákres  vyvolané  investice  na ostatních  pozemcích

komunikace  v  jižní  zóně  PZ. Prověřit  pozernky  u sjezdu  účelové  komunikace  v severní  části.

Dále  ověřit,  zda  jsou  tyto  pozemky  ve vlastnictví  RSD.

Podmínky  plánovací  smlouvy  jsou  součástí  územního  rozhodnutí.  Zástupci  firmy  Exprin

Property  s.r.o.  (dále  jen  "'EP")  zašlou  referenční  příklad,  kdy  součástí  územního  rozhodnutí  je

plánovací  smlouva.

Všechny  body  sinlouvy  musí  být  splněny  před  vydániin  kolaudačníl'io  rozhodnutí  u prvnf

zrealizované  haly.

Přípojka  vodovodu  bude  řešena  z jednoho  (případně  ze dvou)  míst  z hlavního  řadu  pitného

vodovodu.

Vydefinovat  název  logistiky  a výroby.  Zástupci  firmy  EP zformulují  definici  logistiky  a

výroby  s ohledem  na kritéria  dané  zóny,  která  by  byla  přenesena  do plánovací  smlouvy.  Dále

dodají  několik  obecných  projektů  (viz  referenční  projekt)  a doloží  na nich  účelové  využití

území.  V  plánovací  smlouvě  se firma  EP zaváže,  že jižní  část  PZ  btide  určena  pro  výrobu.

EP prověří  max.  přítok  656 m3/240  rnin  z oblasti  Pod  Račí  horou.

Zastropovat  nadmořskou  výšku  hal  do plánovací  smlouvy.  Firma  EP připraví  k  projednání

studii  krajinného  rázu,  EP připraví  obrazovou  přílohu  rozdělenou  na pět  částí,  kde  bude

vyznačena  maximální  nadmořská  výška.  Obě  strany  se dohodly,  že na dalším  společném

jednání  budou  jednat  spolu  s tvůrkyní  krajinného  rázu  pro  firmu  EP.

Firma  EP dále  dodá  tyto  dokurnenty:

zastavovací  studie

inženýrské  sítě

Termín přištího jednání: 2. 6. 2021 (náhradní termín 9. 6. 2021)

Zapsala: Michaela Pimperová, 19. 5. 2021

Se zápisem souhlasí:

za Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav za Exprin Property s.r.o.



Příloha  č. I k zápisu  č. 18  z jednání  Výboru  pro  rozvoj  Pnůmyslové  zóny  Soběslav

2. 6. 2021

Město  Soběslav

Přítomni: A. Krejčová,  P. Hejný,  J. Podlaha,  L. Slabý,  T. Šena

Omluveni: J. Hímpan

Hosté: P. Prokop, P. Zubatý (zástupci fy Exprin Property s.r.o.l R. Skalický (projektant),
K. L. Zímová  (zpracovatelka  posouzení  krajinného  rázu)

1.  Prezentace  Ing.  Zímové,  zpracovatelky  posouzení  krajínného  rázu

K. L. Zímová  prezentovala  členům  výboru  jednotlivé  oblasti  rozpracované  zprávy  týkající  se posouzení  krajinného

rázu.

2. Jednání  se zástupci  firmy  Exprin  Property  s.r.o.  o podmínkách  budoucí  smlouvy

Pro účely  plánované  smlouvy  jsou  základní  pojmy  navrhovány  výborem  definovány  takto:

,,Výroba"  -  hospodářská  čínnost,  pří níž dochází  k přeměně  vstupů  (výrobních  zdrojů)  na výstupy  (produkty  nebo

služby),  spadající  do odvětví  strojírenství  a obrábění  kovů, opravárenství,  plastikářského  průmyslu  ,průmyslu

zbrojního,  elektrotechnického,  energetického,  farmaceutického  a kosmetického,  výroby  a zpracování  stavebních

hmot,  průmyslu  potravinářského,  textilního,  oděvního,  kožedělného,  obuvnického,  průmyslu  spotřební  elektroniky  a

spotřebičů,  nábytkářského,  sklářského  a keramíckého,  dřevozpracujícího,  polygrafíckého  a papírenského,  

výroby,  včetně  doprovodných  techníckých  zařízení  a provozů.

,,Skladování"  -  čínnost,  zabezpečující  uskladnění  produktů  (surovin,  dílů,  zboží  ve výrobě,  hotových  výrobků)

v místech  jejich  vzniku  a mezi  místem  jejich  spotřeby,  která  přímo  souvisí  s výrobou  a nepředstavuje  v rámci  výroby

její  převaŽujícÍ  část.

Exprín  Property  s.r.o.  požaduje  do defíníce,,výroby"  doplnit  definici  skladování,  která  bude  souviset  s výrobní

činností.  A z definice,,skIadování"  odstranit  její  návaznost  na defínici,,výroba".  Konečnou  podobu  definice,,výroba"  a

,,skladování"  zašle  zástupce  fy EP jako  přílohu  č. 2 zápisu  č. 18.

Zástupci  fy Exprin  Property  s.r.o.  (dále  jen,,EP")  souhlasí  s maximálním  poměrem  využití  ploch  s koeficíenty

převažující  výroby  nad skladováním,  navržených  v definicích  připomínkovaných  zástupci  EP. Koeficienty  budou  takto

uplatněny  na celé  území  připravovaného  projektu.

Zástupci  EP připraví  studii  s rozdělením  haly  C.

Zapsala:  Michaela  Pimperová,  2. 6. 2021

Se  zápisem  souhlasí:

za  Výbor  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav za Exprin  Property  s.r.o.



Příloha  č. 2 k zápisu  č. 18  z jednání  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

2. 6. 2021

Město  Soběslav

Přítomni: A. Krejčová,  P. Hejný,  J. Podlaha,  L. Slabý,  T. Šena

Omluveni: J. Himpan

Hosté: P. Prokop,  P. Zubatý  (zástupci  fy Exprin  Property  s.r.o.),  R. Skalický  (projektant),

K. L. Zímová  (zpracovatelka  posouzení  krajinného  rázu)

Definice  výroby  a skladování  předložili  členové  Výboru  pro  PZ a zástupci  firmy  EXPRIN Property  s.r.o.

Adl)  definice  předložená  Výborem  pro  PZ

Pro účely  plánované  smlouvy  jsou  základní  pojmy  navrhovány  Výborem  pro  PZ definovány  takto:

,,Výroba"  -  hospodářská  činnost,  při níž dochází  k přeměně  vstupů  (výrobních  zdrojů)  na výstupy  (produkty  nebo

služby),  spadající  do odvětví  strojírenství  a obrábění  kovů,  opravárenství,  plastikářského  průmyslu  ,průmyslu

zbrojního,  elektrotechnického,  energetického,  farmaceutického  a kosmetického,  výroby  a zpracování  stavebních

hmot,  průmyslu  potravinářského,  textilního,  oděvního,  kožedělného,  obuvnického,  průmyslu  spotřební

elektroniky  a spotřebičů,  nábytkářského,  sklářského  a keramického,  dřevozpracujícího,  polygrafického  a

papírenského,  řemeslné  výroby,  včetně  doprovodných  technických  zařízení  a provozů.

,,Skladování"  -  činnost,  zabezpečující  uskladnění  produktů  (surovin,  dílů,  zboží  ve výrobě,  hotových  výrobků)

v místech  jejich  vzniku  a mezi  místem  jejich  spotřeby,  která  přímo  souvisí  s výrobou  a nepředstavuje  v rámci

výroby  její  převažující  část.

Ad2)  definíce  předložená  zástupci  firmy  Exprin  Property,  s.r.o.

,,Výroba"  -  hospodářská  činnost,  při níž dochází  k přeměně  vstupů  (výrobních  zdrojů)  na výstupy  (produkty  nebo

služby),  spadající  do odvětví  strojírenství  a obrábění  kovů,  opravárenství,  plastikářského  průmyslu  ,průmyslu

zbrojního,  elektrotechnického,  energetického,  farmaceutického  a kosmetického,  výroby  a zpracování  stavebních

hmot,  průmyslu  potravinářského,  textilního,  oděvního,  kožedělného,  obuvnického,  průmyslu  spotřební

elektroniky  a spotřebičů,  nábytkářského,  sklářského  a keramického,  dřevozpracujícího,  polygrafického  a

papírenského,  řemeslné  výroby,  včetně  doprovodných  technických  zařízení  a provozů  a stím  související

skladování,  distribuce,  administrativní  a obchodní  činnost  pouze  pokud  nepředstavuje  převažující  využití  a pokud

souvisís  výše  uvedenou  činností.

,,Skladování"  -  činnost,  zabezpečující  skladování  a deponování  produktů,  zboží  a materiálu  (surovin,  dílů,  zboží  ve

výrobě,  hotových  výrobků)

Zapsala:  Michaela  Pimperová,  2. 6. 2021

Se  zápisem  souhlasí:

za  Výbor  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav za Exprin  Property  s.r.o.



Návrh  na  konám  místrího  referenda

Předkladatel  a zpracovatel:

Jan Černý

Datum  zpracování:

10.6.  2021

v S O BES LAVI  O J
M Ě S T S l< Ý Ú Ř A D

V S O B E S L A V I

Důvodová  zpráva:

V květnu  2020  byl předložen  záměr  JHC938  na výstavbu  průmyslové  zóny  o celkové

ploše  203  908  m2 se 4 halami  o celkové  zastavěné  ploše  71796  m2 v lokalitách  Z12

(Pod Račí  horou)  a Z20  (Na Douskách  lll).  Záměr  vyvolal  velký  nesouhlas  u části

občanů  města.  Proto  vznikla  petice  odmítající  výstavbu  průmyslové  zóny  podle

záměru  JHC938,  kterou  podepsalo  přes  2 000 občanů  Soběslavi  a okolních  obcí.

Svou  velikostí  by uvažovaný  záměr  mohl  ovlivnit  město  Soběslav  a okolí  na mnoho

let do  budoucna.  Proto  je nutné  znát  názor  občanů  města  a získat  ho oficiální

cestou.  Jedním  z významných  právních  nástrojů,  díky  kterému  mohou  občané

ovlivnit  rozhodování  zastupitelstva,  je  místní  referendum.  Umožňuje  občanům

hlasovat  o problémech  nebo  návrzích  týkajících  se jejich  obce  a předat  svůj  názor

zastupitelstvu  obce.  Platné  rozhodnutí  v  místním  referendu  je pro orgány  obce

závazné.

čÍs. dopoí.

Otázky  jsou formulovány  tak, aby byly srozumitelné  občanům  a zároveň  právně

závazné.  První  otázkou  občané  vyjádří  souhlas  nebo  nesouhlas  s výstavbou

logistického  centra  na plochách  Z12  a Z20.  Logistickým  centrem  se rozumí  objekty,

jejichž  převážná  plocha  se využívá  pro skladovací  účely  a pro překládku  produktů.

Mezi  negativa  logistického  centra  v  této  lokalitě  může  patřit  dopad  na životní

prostředí  (ztráta  zemědělské  půdy,  zvýšení  teploty  krajiny,  zvýšení  prašnosti,

neschopnost  krajny  udržet  vodu),  nárůst  agenturních  zaměstnanců  bez vztahu  k

Soběslavi,  zhoršení  dopravní  obslužnosti  Chlebova  a mnohonásobné  zvýšení

intenzity  nákladní  dopravy.  Mezi  pozitiva  patří  zvýšení  počtu  pracovních  míst.

Druhou  otázkou  občané  vyjádří  souhlas  nebo  nesouhlas  s výstavbou  hal  větších  než

'10000  m2,  což je  přibližně  plocha  největší  haly v Soběslavi  (MOTOR  JIKOV).

Nadměrně  objemné  haly  můžou  více  zatěžovat  životní  prostředí  (tepelné  ostrovy)  a

zhoršit  krajinný  ráz.

Odhadované  náklady  na provedení  místního  referenda  jsou  80 000  Kč (odměny  pro

členy  komise  a zaměstnance  MěÚ, hlasovací  lístky  a obálky,  materiální  vybavení).

Částka  by byla hrazena  změnou  rozpočtu  v položce  "Místní  referendum"  ve sk. 6

(Všeobecná  veřejná  správa  a služby).  Odhadované  náklady  na realizaci,  v případě

závazného  výsledku  místního  reťerenda,  jsou  ve výši 300 000 Kč při změnách

íízemního  plánu  nebo  vytvoření  regulačního  plánu  na dotčené  území.
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Návrh  usnesení:

Zastupitelstvo  města  v souladu  se zákonem  č. 22/2004  sb.,  o místním  referendu  a o

změně  některých  zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů

l. vyhlašuje  místní  referendum  ve dnech  8. a 9. října  2021,  společně  s volbami

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 202i  na území města
Soběslav  o otázkách:

1.  Souhlasíte  s tím, aby město  Soběslav  bezodkladně  podniklo  veškeré

kroky  v samostatné  působnosti,  aby  nemohlo  dojít  k výstavbě

logistického  centra  na  místě  zastavitelných  ploch  Z12  a Z20

vymezených  územním  plánem  Soběslav  ve zněm  změny  č. I ?

2. Souhlasíte  s tim,  aby město  Soběslav  bezodkladně  podniklo  veškeré

kroky  v samostatné  působnosti,  aby nemohlo  dojít  k výstavbě  hal o

zastavěné  ploše  stavby  (každé  haly)  převyšující  10000  m2 na místě

zastavitelných  ploch  Z12  a Z20  vymezených  územním  plánem

Soběslav  ve zněn  í změny  č. 1 ?

lI.  ukládá  tajemníkovi  městského  úřadu  Soběslav  zajistit  vyhlášeni  místního

referenda  vyvěšením  usneserí  o jeho  konání  na úřední  desce  Městského

úřadu  Soběslav  a zajistit  plnění  úkolů  spojených  s přípravou  a organizací

mistního  referenda.

Ill  odůvodňuje  vyhlášení  místního  referenda  následovně:

V květnu  2020  byl předložen  záměr  JHC938  na výstavbu  4 hal o celkové

ploše  203000  m2 v lokalitách  Z12  a Z20  dle územního  plánu  města  Soběslav.

Záměr  vyvolal  velký  ohlas  u občanů  města.  Vznikla  Petice  proti  této  výstavbě

s podpisy  2000  občanů.  Na základě  této  petice  vznikl  požadavek  místního

referenda  k plánované  výstavbě.  Referendum  umožňuje  hlasovat  o

závažných  tématech  týkajících  se obce.

IV. Odhadované  náklady  na  provedení  místního  referenda  jsou  80  000  Kč

(odměny  pro členy  komise  a zaměstnance  MěÚ,  hlasovací  lístky  a obálky,

materiální  vybavení).  Částka  by byla hrazena  změnou  rozpočtu  v položce

"Místní  referendum"  ve  sk.  6 (Všeobecná  veřejná  správa  a služby).

Odhadované  náklady  na realizaci,  v případě  závazného  výsledku  místního

referenda,  jsou  ve  výši 300 000  Kč při změnách  územního  plánu  nebo

vytvoření  regulačního  plánu  na dotčené  území.

V. stanovuje  odměnu  za výkon  funkce  člena  místní  komise  ve výši  1 800  Kč a

předsedy  místní  komise  ve výši  2 200  Kč.
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