
USNESENÍ  
z 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 23. června 2021 od 18:00 hodin  

v malém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

ZM 15/108/2021 
Zastupitelstvo města: 

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.  

 

ZM 15/109/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  

č. ZM 2/2021 – v předloženém znění. 

 

ZM 15/110/2021 
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 II, paní Lucii Habartové, Tábor, za cenu 2.350.100 Kč. 

 

ZM 15/111/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3626/4 o výměře 346 m

2
, p. č. 3846/1 

o výměře 446 m
2
 a p. č. 3664/136 o výměře 2 533 m

2
, vše

 
v k. ú. Soběslav, které jsou ve 

vlastnictví města Soběslav, společnosti Rašelina, a. s., Soběslav, za cenu obvyklou ze 

znaleckého posudku, tj. 500 Kč/m
2
.  

 

ZM 15/112/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3623/6 o výměře 107 m

2
, p. č. 3623/7 

o výměře 82 m
2
, p. č. 3626/5 o výměře 108 m

2
, p. č. 3626/6 o výměře 70 m

2
, p. č. 3626/7  

o výměře 40 m
2 

a p. č. 3845/1 o výměře 965 m
2
, vše

 
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví 

města Soběslav, společnosti Banes, spol. s r. o., Soběslav, za cenu obvyklou ze znaleckého 

posudku, tj. 500 Kč/m
2
.  

 

ZM 15/113/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1926 o výměře 5 831 m

2
 v k. ú. 

Zvěrotice dle následujících podmínek: 

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 

 

 



ZM 15/114/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků p. č. 128/1, p. č. 129/8, p. č. 133/1,  

p. č. 133/5
 
a p. č. 135/39 o přibližné výměře 1 600 m

2
, vše

 
v k. ú. Vesce, které jsou ve 

vlastnictví města Soběslav, obci Vesce za cenu obvyklou ze znaleckého posudku,  

tj. 50 Kč/m
2
.  

 

ZM 15/115/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru části pozemku – díl a) o výměře 36 m

2
 oddělený 

z p. č. 3980 v k. ú. Soběslav od Jihočeského kraje, České Budějovice.  

 

ZM 15/116/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku p. č. 3977/2 o výměře 908 m

2
 v k. ú. 

Soběslav od Jihočeského kraje, České Budějovice. 

 

ZM 15/117/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Soběslavi dle předloženého 

návrhu.  

 

ZM 15/118/2021 
Zastupitelstvo města volí nového člena Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav  

p. Michala Turka a za předsedkyni výboru Mgr. Alenu Krejčovou.  

 

ZM 15/119/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh podmínek pro rozvoj průmyslové zóny PZ1 a 

PZ2 předložený Výborem pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav, které budou předmětem 

textu smlouvy připravované k uzavření mezi městem Soběslav a vlastníky pozemků PZ1, 

PZ2.  

 

ZM 15/120/2021 
Zastupitelstvo města pověřuje radu města zadáním vypracování alternativní studie na 

prostor parku u kostela sv. Víta od Ing. Pavla Borusíka a Ing. Libuše Kaprálové. 

 

 


