USNESE NÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 19. prosince 2017 od 17:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

ZM 16/121/2017
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 4/2017 – v předloženém znění.

ZM 16/122/2017
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2018 v předloženém
znění.

ZM 16/123/2017
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavi na roky
2019–2020 v předloženém znění.

ZM 16/124/2017
Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Soběslavi, která
budou upravovat hospodaření města v případě, že nebude před 1. lednem schválen rozpočet
pro příslušný rozpočtový rok, a to do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem města,
v předloženém znění.

ZM 16/125/2017
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva města dle NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v následující výši: člen RM – 7.380 Kč, člen ZM – 1.845 Kč, předseda
výboru/komise – 3.690 Kč, člen výboru/komise – 3.075 Kč s platností od 1. 1. 2018. Tyto
odměny se nesčítají.

ZM 16/126/2017
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21. 12. 2006, ve
znění pozdějších dodatků, příspěvkové organizace města Senior-dům Soběslav dle
předloženého návrhu.

ZM 16/127/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů
v lokalitě u sídliště Svákov v k. ú. Soběslav v předloženém znění. Pozemky budou prodávány
formou veřejné licitace. Vyvolávací cena činí 650 Kč/m2 + DPH.

ZM 16/128/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej jednotek (bytů se všemi jejich součástmi a
příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a spolu se
spoluvlastnickým podílem na pozemcích) ve vlastnictví města Soběslavi, nacházejících se na
pozemcích p. č. 1010/2 a 1010/7 v k. ú. Soběslav v domech č. p. 373 a 374 v ulici Na Ohradě
v Soběslavi dle předloženého návrhu.

ZM 16/129/2017

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 67/12 o přibližné výměře 40 m2
v k. ú. Soběslav Ing. Heleně Moravcové, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 300 Kč/m2.

ZM 16/130/2017

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 13/1 o výměře 95 m2 v k. ú.
Nedvědice Eugenii a Vladimíru Menclovým, Praha, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 150 Kč/m2.

ZM 16/131/2017

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1567/10 o výměře 19 m2 v k. ú.
Soběslav Lotce a Milanu Dědouchovým, Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 300 Kč/m2.

ZM 16/132/2017

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3618/6 o výměře 3 170 m2, p. č.
3618/8 o výměře 1 955 m2, část pozemku p. č. 3845 o výměře cca 35 m2 a vlastnický podíl
v rozsahu ½ pozemku p. č. 3623/10 o výměře 27 m2, vše v k. ú. Soběslav, společnosti
BANES, spol. s r. o., Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 220 Kč/m2.

ZM 16/133/2017
Zastupitelstvo města schvaluje koupi 1/3 spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č.
2103/467 o výměře 2 953 m2, p. č. 2103/493 o výměře 4 941 m2 a p. č. 2103/495 o výměře
346 m2, vše v k. ú. Soběslav, od paní Heleny Oplové, Praha, za cenu 190 Kč/m2.

ZM 16/134/2017

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 1268 o výměře 4 844 m2, p. č. 1299
o výměře 7 913 m2, p. č. 1378 o výměře 3 055 m2, vše v k. ú. Zvěrotice, od Jany Fišerové,
Zvěrotice, za cenu 150.000 Kč.

ZM 16/135/2017
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – pozemků p. č. 3608/1 s pravděpodobnou
výměrou části 37 m2, p. č. 3608/5 s pravděpodobnou výměrou části 15 m2, p. č. 3606
s pravděpodobnou výměrou části 277 m2, p. č. 3607 s pravděpodobnou výměrou části
1 408 m2, vše v k. ú. Soběslav, od Impregnace Soběslav, s. r. o., Soběslav.

ZM 16/136/2017
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) revokaci části usnesení ZM č. 4/027/2011 ze dne 30. 3. 2011 v části týkající se „směny
pozemků PK parc. č. 549 o výměře 396 m2 a části pozemku PK parc. č. 557 o výměře cca
80 m2 manželů Aleny a Pavla Panských, Chlebov, za část pozemku ve vlastnictví města
Soběslavi KN parc. č. 293/1 o výměře cca 476 m2, PK parc. č. 546 o výměře 1 908 m2 pana
Zdeňka Bubníka, Chlebov, za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi PK parc. č. 429
o výměře 1 908 m2, část pozemku PK parc. č. 554 o výměře cca 212 m2 paní Marie
Tůmové, Soběslav, za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi PK parc. č. 661/1 o
výměře cca 212 m2, vše v k. ú. Chlebov“.

2) směnu pozemků v souvislosti s dokončením výstavby čistírny odpadních vod Chlebov
takto:
• p. č. 527/5, p. č. 434/6 a část p. č. 527/1 o celkové výměře 480 m2 v k. ú. Chlebov ve
vlastnictví manželů Aleny a Pavla Panských, Chlebov, za části pozemků p. č. 293/1 a
p. č. 274/3 o stejné výměře v k. ú. Chlebov ve vlastnictví města Soběslavi,
• p. č. 527/6 a p. č. 434/7 o celkové výměře 1 857 m2 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví
Zdeňka Bubníka, Chlebov, za část pozemku o stejné výměře p. č. 429 v k. ú. Chlebov
ve vlastnictví města Soběslavi,
• části p. č. 434/1 a p. č. 527/3 o celkové výměře 428 m2 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví
Jany Pánkové, Praha, a Miloslavy Tůmové, Praha, za část pozemku o stejné výměře
p. č. 669/7 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví města Soběslavi.

