USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 22. září 2021 od 18:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

ZM 16/121/2021
Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. ZM 3/2021 –
v předloženém znění.
2. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., na poskytnutí dotace ve výši 700.000 Kč.
3. Souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí finančních prostředků mezi městem
Soběslav a městysem Moravská Nová Ves ve výši 200.000 Kč a Římskokatolickou farností
Moravská Nová Ves ve výši 50.000 Kč.

ZM 16/122/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu, v předloženém znění.

ZM 16/123/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství v předloženém znění.

ZM 16/124/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství v předloženém znění.

ZM 16/125/2021
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Blanku Smetanovou, Soběslav, přísedící Okresního soudu
v Táboře.

ZM 16/126/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 373/1, tj. bytu včetně příslušenství
a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží domu čp. 373,
v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní Anně Novákové, Nová Včelnice, za cenu 1.721.373 Kč.

ZM 16/127/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1926 o výměře 5 831 m2 v k. ú.
Zvěrotice, který je ve vlastnictví města Soběslav, panu Pavlu Koblasovi, Sedlečko
u Soběslavě, za cenu 95.000 Kč.

ZM 16/128/2021

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p. č. 2103/331 o výměře 76 m2 a p. č.
2103/486 o výměře 142 m2, p. č. 2103/332 o výměře 53 m2 a p. č. 2103/485 o výměře 82 m2,
vše v k. ú. Soběslav, od Hany Hanzalové, Chýnov, Petra Hanzala, Svitavy, a Michala
Hanzala, Soběslav, za celkovou cenu 141.200 Kč.

ZM 16/129/2021

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 2103/347 o výměře 90 m2 v k. ú.
Soběslav od Josefa Mráze, Soběslav, za cenu 36.000 Kč.

ZM 16/130/2021

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 3908/1 o výměře 218 m2
v k. ú. Soběslav z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Soběslav.

ZM 16/131/2021
Zastupitelstvo města:
1. Souhlasí s návrhem podmínek pro přípravu textu smlouvy pro rozvoj Průmyslové zóny
Soběslav mezi městem Soběslav a vlastníky pozemků PZ Soběslav 1., s. r. o., a
PZ Soběslav 2., s. r. o., v zastoupení Exprin Property, s. r. o., předložený Výborem pro
rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.
2. Si je vědomo návrhu místního referenda předloženého přípravným výborem ohledně ploch
Z12 a Z20 a deklaruje, že smlouva s vlastníkem nemůže být uzavřena tak, aby smluvní
závazky byly v kolizi se závazky města z místního referenda (pokud by bylo platné a
závazné). O této skutečnosti byl vlastník v zastoupení Exprin Property, s. r. o., řádně a včas
informován.

ZM 16/132/2021
Zastupitelstvo města:
I. Rozhodlo o vyhlášení místního referenda na území města Soběslavi dle Návrhu
přípravného výboru pro konání místního referenda 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 znění změny č. 1?
2. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné
působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly)
převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním
plánem Soběslav ve znění změny č. 1?
II. Nepovažuje za smysluplné konání referenda současně s volbami do zastupitelstev obcí
v roce 2022, jak požaduje doplněný návrh přípravného výboru ze dne 20. 9. 2021. Odložení
místního referenda by výrazně ohrozilo jeho aktuálnost a realizovatelnost rozhodnutí v něm
přijatých. V dané situaci je vhodnější, aby referendum bylo vyhlášeno ve standardní 90 denní
lhůtě předpokládané zákonem o místním referendu, neboť v blízké budoucnosti se nedá nalézt
žádné vhodnější datum pro jeho konání. Hlasování odložené o cca rok by mohlo ohrozit
konání místního referenda a včasné vyjádření se občanů k probíhající změně územního plánu
a především rozsahu připravovaných záměrů.
III. Stanovuje datum konání místního referenda na 6. 11. 2021.
IV. Stanovuje výši odměny pro:
a) předsedu okrskové komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11. 2021, a to v
částce 1.200,- Kč
b) člena okrskové komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11. 2021, a to v částce
1.000,- Kč
c) předsedu místní komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11. 2021, a to v částce
1.200,- Kč
d) člena místní komise pro místní referendum vyhlášené na den 6. 11. 2021, a to v částce
1.000,- Kč
V. Ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit plnění úkolů spojených s přípravou
a organizací místního referenda dle uvedených bodů.

