
POZV  ÁNKA
NA  17.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  SOBESLAVI,

které  se koná  ve středu  15.  prosince  2021  od 18:00  hodin

ve velkém  sále  Kulturního  domu  města  Soběslavi

Program  jednání:

1.  Zi'něna  č. 4 rozpočtu  města  v roce  2021

2.  Rozpočet  iněsta  na rok  2022

3. Majetkové  převody

A:  Prodej  části  pozeinků  p. č. 838,  840,  841/1,  3851  a 4028  v k. ú. Soběslav

B: Prodej  části  pozei'nků  p. č. 3491/1  a 3491/13  v k. Ú. Soběslav

C: Prodej  části  pozernků  p. č. 1827/1  a 1830/1  v k. ú. Soběslav

D: Směna  části  pozei'nků  p. č. 3 a 4 za části  pozemků  p. č. 2/1 a 905  v k. Ú. Nedvědice

E: Převod  čtyř  bytových  jednotek  v domě  čp. 150/I  a podílu  na společných  částech

budovy  a funkčně  souvisejících  pozernků

4. Plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na období  2022  až 2031

5. Informace  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

6. Milostivé  léto  v Soběslavi

7. Různé

ll

1j

Ing.  Jindřich  Bláha  v. r.

starosta  města  Soběslavi

Mgr.  Pavel  Lintner  v. r.

i'nístostarosta  iněsta  Soběslavi



Členům  Zastupitelstva  města  Soběslavi

Soběslav  6. prosince  2021

PROGRAM  JEDNANI:

1.  Změna  č. 4 rozpočtu  iněsta  v roce  2021

2.  Rozpočet  města  na rok  2022

3. Majetkové  převody

A: Prodej  části  pozernků  p. č. 838,  840,  841/1,  3851  a 4028  v k. ú. Soběslav

B:  Prodej  části  pozemků  p. č. 3491/1  a 3491/13  v k. ú. Soběslav

C: Prodej  části  pozemků  p. č. 1827/1  a 1830/1  v k. ú. Soběslav

D: Si'něna  části  pozernků  p. č. 3 a 4 za části  pozemků  p. č. 2/1 a 905  v k. ú. Nedvědice

E: Převod  čtyř  bytových  jednotek  v domě  čp. 150/I  a podílu  na společných  částech  budovy  a

funkčně  souvisejfďch  pozemků

4.  Plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na období  2022  až 2031

5. Informace  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav

6.  Milostivé  léto  v Soběslavi

7.  Různé

K  bodu  č. 1-  Změna  č. 4 rozpočtu  města  v roce  2021

V příloze:

a důvodová  zpráva  k návrhu  změny  č. 4 rozpočtu  města  v roce  2021  včetně  tabulkové  přílohy

a komentáře  zpracovaná  vedoucí  finančního  odboru  MěÚ Soběslav  Bc.  Zuzanou

SchejbaIovou

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

Schejbalovou

K  bodu  č. 2 -  Rozpočet  města  na rok  2022

V  příloze:

a důvodová  zpráva  knáwhu  rozpočtu  i'něsta  na  rok 2022 včetně  tabulkové  přílohy  a

komentáře  zpracovaná  vedoucí  finančnílio  odboru  MěÚ  Soběslav  Bc.  Zuzanou

Schejbalovou

Návrh  na  usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  zpracovaná  vedoucí  finančního  odboru  MěÚ  Bc.  Zuzanou

Schejbalovou

K  bodu  č. 3 -  Majetkové  převody

V  příloze:

s důvodové  zprávy  včetně  návrhů  na usneseni  k bodu  č. 3 -  Majetkové  převody  -  zpracované

vedoucí  odboru  organizačního  a správy  majetku  paní  Janori  Křemenovou,  DiS.

A: Prodej  části  pozeinků  p. č. 838,  840,  841/1,  3851  a 4028  v k. ú. Soběslav

B: Prodej  části  pozemků  p. č. 3491/1  a 3491/13  v k. ú. Soběslav

C: Prodej  části  pozemků  p. č. 1827/1  a 1830/1  v k. ú. Soběslav

D: Směna  části  pozemků  p. č. 3 a 4 za části  pozemků  p. č. 2/1 a 905  v k. ú. Nedvědice

E: Převod  čtyř  bytových  jednotek  v domě  čp. 150/I  a podílu  na společných  částech  budovy  a

funkčně  souvisejících  pozemků



K  bodu  č. 4 -  Plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na  období  2022  až 2031
Předkladatel:  Ing.  Jindřich  Blália,  starosta  i'něsta

Město  má zákonnori  povinnost  zpracovat  plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na

desetileté  období.  Stávající  plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na období  2019 až 2028
byl  projednán  a schválen  zastupitelstvem  města  17. 12.  2018.  Důvodei'n  předkládané  aktualizace je
stanovení  nových  pořizovacích  cen  vodohospodářského  majetku.

Předkládaný  Plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na  období  2022  až 2031-  aktualizace

2021  zpracoval  provozovatel  vodohospodářského  majetku  i'něsta  -  Čevak, a. s., České Budějovice.

V  příloze:

a Plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na  období  2022 až 2031

Návrh  na  usnesení

Zastupitelstvo  města  schvaluje  Plán  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  na obdoM  2022 až

2031  v předloženém  znění.

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

V  příloze:

a náwh  na doplnění  Výboru  pro  rozvoj  Průi'nyslové  zóny  Soběslav

s důvodová  zpráva  knávrhu  připomínek  k 2.  změně  Uzeinního  plánu  i'něsta  Soběslav

předložená  předsedkyní  Výboru  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav  Mgr.  Alenou

Krejčovou

Pozn.  k 2. změně  ÚP  města:

Dle  sdělení  vedoucí  oddělení  ťizemního  plánování  a památkové  péče  Ing.  arch.  Dagmar  Buzu  je

předpokládaný  postup  pro  pořízení  změny  č. 2 ÚP města  následující:

- vyhodnocenf  připomínek  a stanovisek  -  cca  konec  března  2022

- stanovisko  nadřízeného  orgánu  a zpracování  pokynů  pro  veřejné  projednání,  úprava  návrhu

projektantei'n,  nové  stanovisko  nadřfzeného  orgánu  a případná  úprava  -  konec  září  2022
- další  vyhodnocení  stanovisek,  námitek  a připomínek,  příprava  materiálů  do ZM,  zveřejnění

-  červen  2023

- předpokládané  nabytí  účinnosti  změny  č. 2 'ÚP města  Soběslav  -  červenec  2023

Návrh  na usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  předložená  předsedkyní  Výboru  pro  rozvoj  Průi'nyslové

zóny  Soběslav  Mgr.  Alenou  Krejčovou

K  bodu  č. 6 -  Milostivé  léto  v Soběslavi

Předkladatel:  Bc.  Miloš  Bučinský,  člen  zastupitelstva  města

V příloze:

s důvodová  zpráva  k návrhu  vyhlášení  ,,Milostivého  léta  v Soběslavi"  zpracovaná  členei'n

zastupitelstva  města  Bc.  Milošem  Bučinským  a paní  Ágnes Němečkovou

Pozn.:

Stanovisko  městského  úřadu  k  návrhu  předloženého  M.  Bučinským

Město  řeší samostatně  akci  ,,Milostivé  léto"  již  delší  dobu.  Finanční  odbor  Městského  úřadu  v

Soběslavi  v rámci  tzv.  Milostivého  léta  oslovil  v listopadu  2021 písemně  všechny  své dlužníky,

jejichž  dluhy  byly  předány  exekutorské  kanceláři  a na které  se tato mimořádná  akce  vztahuje.

Celkem se jedná o cca 250 dlužníků. Tato informace byla zároveň zveře3něna v prosincovém čísle
měsíčnďku  Hláska  a na internetových  stránkách  města.

Předložený  materiál  navrhuje  rozšíření  tzv.  Milostivého  léta  i na dlužníky  města,  jejichž  dluh  je

vymáhán  nikoli  exekutorskou  kanceláří,  ale přímo  i'něstským  úřadein.  V návrhu  na usnesení  je  však

mylně  uvedeno,  že vymáhání  proMhá  podle  správního  řádu.  Městský  ťiřad  vyi'náhá  pouze  podle

zákona  č. 280/2009  sb., daňový  řád.



Podle  vnitřní  směrnice  MěU  se jedná  o pohledávky  do výše  3.000  Kč (vyšší  pohledávky  jsou

předávány  exekutorské  kanceláři).  Exekuční  náklady  v případě  pohledávek  vymáhaných  městskýi'n

úřadem  činí  pouze  500  Kč.  Nebot'  princip  tzv.  Milostivého  léta  spočívá  v úhradě  vlastního  dluhu  a

exekučních  nákladů  ve  výši  908  Kč,  nedoporučujeine  přijetí  předloženého  náwhu.

Ing.  Radek  Bryll,  tajemník  MěÚ Soběslav

Náwh  na usnesení  -  viz  důvodová  zpráva  předložená  členem  zastupitelstva  města  Bc. Milošem

Bučinskýin



Město  Soběslav
odbor  finanění

náiněstí  Repubíiky  59/I,  392  01 Soběslav

tel.  č.: 381508129,  inob.:  725508357

e-mail:  schejbaíova(,musobeslav.cz  , www.musobeslav.cz

Změna rozpočtu  města na rok 2021 - Rozpočtové  opatření  Č. ZM 4/2021

Rozpočtové opatření  č. ZM 4/2021  rozšiřuje  schválený  rozpočet  města Soběslavi o nové

příjmy  a výdaje,  které  vznikly  během  IV. čtvrtletí  letošního  roku.  Změny  v příjmové  části  jsou

uvedeny  především  dle  aktuálního  inkasa  daňových  příjmů  či na základě  přijatých  rozhodnutí

či plateb  přijatých  dotací.  Výdaje  se upřesňují  především  dle určení  čerpání  přijatých  dotací,

dle  vývoje  realizace  plánovaných  akcí  či dle  aktuálního  čerpání  na výdajových  položkách.

Navrženým  opatřením  se zvyšuje  celkový  objem  rozpočtových  příjmů  města  na rok 2021  o

12 884  356,48  Kč a výdajů  snižuje o 4 046  000  Kč. Z rozpočtového  opatření  č. ZM 4/2021

vzniká  přebytek  ve výši  16  930  356,48  Kč. Částkou  1l  930  356,48  Kč dojde  ke zvýšení  rezerv

na běžných  účtech  města  a o částku  5 000  000  Kč se snižuje  čerpání  schváleného  investičního

úvěru.  Konkrétní  změny  jsou  uvedeny  v přiložené  tabulce  s komentářem.  V uplynulém  období

bylo  1x  využito  pověření  RM ke schválení  rozpočt.  opatření  -  viz příloha.

Po provedených  úpravách  dosáhne  objem  rozpočtových  příjmů  města  v roce  2021  částky

221  683  079,11  Kč, výdajů  230  348  387,18  Kč a na financování  bude  použito  8 665  308,07  Kč

z rezervy  na běžných  účtech  a ze schváleného  úvěru.

Zastupítelstvo  města  schvaluje  změnu  rozpočt4  města  Soběslavi  -  Rozpočtové  opatření

č. ZM 4/2021  v předloženém  znění.

Přílohy: Rozpočtové  opatření  č. ZM 4/2021  -  tabulka  s komentářem

Zpracovatel:

Bc. Zuzana  Schejbalová

Vedoucí  odboru

Ing.  Jindřich  Bláha

Starosta  města



Návrh  na změnu  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok  2021-  Rozpočtové  opatření  č. ZM  4/2021

l=. Název  položky PřÍjmy Výdaje

l-. Daň z příjmů  fyzických  osob  placena  plátci - 1000  000,OO Kč

l-. Daň z příjmů  fyzických  osob  placená  poplatníky 300 000,OO Kč

l-. Daň z příjmů  fyzických  osob  vybíraná  srážkou 800 000,OO Kč

l.. Daň z příjmů  právnických  osob 4 000  000,OO Kč

is, Daň  z přidané  hodnoty 2 000  000,OO Kč

6. Poplatek  za provoz,  shrom.,...a  odstr.  kom.  odpadu 60 000,OO Kč

7. Poplatek  z pobytu 70 000,OO Kč

:s. Poplatek  za užívání  veřejného  prostranství 50 000,OO Kč

9. Příjmy  za zkoušky  odbor.způsob.  - řidič.  oprávnění 200  000,OO Kč

ilO. Správrí  poplatky 500  000,OO Kč

ill. Splátky  půjčených  prostř.  od obyvatelstva - 150  000,OO Kč
.l
i12. Stavebnictví  + doprava  + odpadm  vody  - příjmy 410  000,OO Kč

13.

Vratka  ZŠ E. Beneše  - odb.  učebna  jazyků  - již

zahrnuto  do rozpočtu  2021 - 948 166,00  Kč

14. Ostatní  záležitosti  sděl.  prostř.  - prodej  Hlásky - 100  000,OO Kč

15. Využívání  odpadů  + ochr.  životní  prostředí  - příjmy 240 000,OO Kč

16. Bezpečnost  a veřejný  pořádek - 200  000,OO Kč

17. Přijaté  pojistné  náhrady 50 000,OO Kč

18.

Přijem  části  dotace  - na investiční  akci  nástavba

Senior  - domu 7 168  522,48  Kč

19. Ozdrav.  hospodářských  zvířat - 100  000,OO Kč

20. Chodníky  a komunikace  v Soběslavi 1000  000,OO Kč
I

21. Silnice  - investičrí  výdaje - 500  000,OO Kč

122.Chodníky  - opravy 500  000,OO Kč

123.Pitná  voda  + odvádění  odpadních  vod  - investice - 200 000,OO Kč

24. Pitná  voda  + odvádění  odpadních  vod  - opravy 200 000,OO Kč

25. Základm  školy  + ost.  vzdělávání - 400  000,OO Kč

26. Obnova  kulturrích  památek  * ost.  kultura - 600 000,OO Kč

27. Dětská  hřiště  - opravy - 150  000,OO Kč

28. Dětská  hřiště  - investice 150  000,OO Kč

29. Veřejné  osvětlení  - opravy - 300  000,OO Kč

30. Veřejné  osvětlerí  - investice 300  000,OO Kč

31. Pohřebnictví  - kolumbární  stěna - 200 000,OO Kč

32. Územní  rozvoj  + Komunálrí  služby - 200 000,OO Kč

33. Veřejná  zeleň - 150  000,OO Kč

34. Senior  - dům  - nástavba - 5 000  000,OO Kč

35. Bezpečnost  a veřejný  pořádek 200 000,OO Kč

36. Komunálm  služby  - příjmy  z prodeje  pozemku - 2 000 000,OO Kč

37. Příjem  dotace  - Senior  - dům 734  000,OO Kč

38. Odeslání  dotace  pro  Senior  - dům 734  000,OO Kč

39. Daň  z hazardních  a technických  her 1300  000,OO Kč

40. Příjmy  z pronájmu  - bytové  hospodářství - 600  000,OO Kč

41. Činnost  místrí  správy  - provozní  výdaje 300 000,OO Kč

42. Činnost  místní  správy  - provozní  výdaje 80 000,OO Kč

43. Činnost  místní  správy  - investice - 80 000,OO Kč

44.

Zájmová  činnost  v kultuře  - Kulturm  dům-příspěvek

na provoz 370 000,OO Kč

Celkem 12  884  356,48  Kč - 4 046  000,OO Kč

45. Financování  - zvýšení  rezerv  na účtech  města - 1l  930  356,48  Kč

46. Financování-  čerpárídlouhodobého  invest.  úvěru - 5 000  000,OO Kč

Celkem - 4 046  000,OO Kč - 4 046  000,OO Kč

Zpracovala:  Mgr. Krejčí



Komentář  k návrhu  na změnu  rozpočtu  města  Soběslavi

na rok  2021  -  rozpočtové  opatření  č, ZM 4/2021

Předkládaný  návrh  obsahuje  na položkách  č. 1-12  úpravy  daňových  a vlastních  příjmů

dle aktuálního  vývoje.

Položka  č. 13 obsahuje  snížení  příjmu  v kapitole  Školství  ve výši 948  166  Kč, jedná  se o

vratku,  kterou  ZŠ E. Beneše  zaslala  na účet  města  po akci odborná  učebna  jazyků.  Tato  částka

byla již zahrnuta  v příjmech  schváleného  rozpočtu  na rok 2021.

Položka  č. 14  -  díky  nižšímu  prodeji  a nižší inzerci  v měsíčníku  ,,Hláska"  dochází  ke

snížení  příjmů  z této  činnosti  o částku  ve výši 100  000  Kč.

Položka  č. 15  -  zvyšuje  příjem  o částku  ve výši 240 000 Kč za výběr  v oblasti  využívání

odpadů  a ochraně  životního  prostředí  -  poplatky  a sankční  platby.

Položka  č. 16 dochází  k úpravě  příjmů  dle aktuálního  vývoje,  výše odhadovaných

příjmů  je ovlivněna  nižším  počtem  strážníků  městské  policie.

Položka  č. 17 - je  přijatým  pojistným  plněním  za škody  ve  školní  družině  ZŠ

Komenského.

Během  měsíce  listopadu  jsme  po zaslané  části  vyúčtování  stavebních  prací  na akcí

nástavby  Senior  -  domu  Ministerstvu  práce  a sociálních  věcí  obdrželi  první  část schválené

dotace  ve výši 7 168  522,48  Kč, položka  č. 18.  Zbývající  část  dotace  bude  předmětem  příjmů

v rozpočtu  na r. 2022.

Položka  č. 19 - snižuje  výdaje  o 100  000 Kč jako připravenou  rezervu  na výdaje

spojené  s umístěním  psů v útulku  nebo  péčí  o raněná  zvířata  nalezená  v katastrálním  území

Soběslav.

Položky  č. 20 - 22 obsahují  přesun  a navýšení  rozpočtu  o částku  1000  000 Kč ve

výdajích  na chodníky  a silnice  vSoběslavi  dle aktuálně  qzavřených  smluv  na opravy  a

rekonstrukce.

V oblasti  vodního  hospodářství  nedochází  ke změně  fínancování,  ale je nutné  převést

připravené  prostředky  v rozpočtu  z investic  na běžné  výdaje  -  opravy,  položky  č. 23 a 24.

Položky  č. 25  a 26  obsahují  snížení  financování  voblasti  školství  a kultury  o

připravené  rezervy.

Pro dokončení  terénních  úprav  hřišť  v letošním  roce vybudovaných  se přesouvají

prostředky  z rezerv  na opravy  na investice,  položky  č. 27 a 28.

Ke stejné  situaci  dochází  vkapitole  veřejného  osvětlení.  Do  konce  roku dojde

k zahájení  rekonstrukce  veřejného  osvětlení  ve spoíovním  areálu,  a proto  dochází  návrhem

změny  rozpočtu  kpřevodu  již připravených  prostředků  zběžných  výdajů  na investice,

položky  č. 29 a 30.

V letošním  roce  nedojde  k rozšíření  kolumbární  stěny,  a proto  je  možné  snížit

připravené  prostředky  o částku  200 000  Kč v kapitole  Pohřebnictví,  položka  č. 31.



Další  položky  č. 32 a 33 snižují  rezervy  připravené  v rozpočtu  města  na územní  rozvoj

s komunálními  službami  a na úpravu  veřejné  zeleně.

Z důvodu  nedostatku  některých  materiálů  na probíhající  stavební  práce  na nástavbě

Senior  -  domu  nedojde  k vyčerpání  všech  připravených  finančních  prostředků  na tuto  akci  a

dochází  ke snížení  ve výši  5 000  000  Kč. Tyto  prostředky  budou  čerpány  v roce  2022,  položka

č. 34

Provozní  výdaje  na oblast  bezpečnosti  a veřejného  pořádku  je nutné  navýšit  o částku

200  000  Kč, položka  č. 35. Jedná  se o výdaje  spojené  s novou  výstrojí  pro  nové  strážníky  a

jejich  povinné  zákonné  školení.

Položka  č. 36  obsahuje  snížení  příjmů  zprodeje  pozemků,  který  byl  schválen

zastupitelstvem  dne 23. 6. 2021 rozhodnutím  č. ZM 15/111/2021.  Smlouva se společností

Rašelina  a.s. bude  uzavřena  v roce  2022.  Tento  příjem  bude  zahrnut  do návrhu  rozpočtu  na

rok  2022.

Položky  č. 37 a 38 jsou  příjmem  a výdajem  dotace  určené  pro  Senior  -  dům.  Jedná  se

o 3. splátku  finančních  prostředků  neinvestiční  účelové  dotace  určené  na krytí  navýšených

personálních  nákladů  při  poskytování  sociálních  služeb  v roce  2021.

0 částku  1300  000  Kč je možné  navýšit  příjem  na položkách  daně  z hazardních  a

technických  her,  položka  č. 39 návrhu  na změnu  rozpočtu.

Položka  č. 40 snižuje  příjmy  města  o částku  600  000 Kč, která  byla započítána  do

rozpočtu  na rok  2021  jako  příjem  z pronájmu  bytů  ve vlastnictví  města.  Tato  částka  bude  na

účet  města  připsána  až v lednu  následujícího  roku.

Položka  č. 41  obsahuje  navýšení  provozních  výdajů  místní  správy  vzhledem

kpostupné  obnově  drobného  hmotného  majetku  a zvýšení  cen  na  licence  používaných

softwarů  na odborech  Městského  úřadu.  Položky  č. 42 a 43 přesouvají  schválené  finanční

prostředky  z investičních  výdajů  na výdaje  provozní.

Poslední položkou návrhu na změnu rozpočtu č. ZM 4/2021  je navýšení příspěvku na

provoz  Kulturnímu  domu  vSoběslavi  zdůvodu  omezení  činnosti  organizace  vsouladu

s plněním  mimořádných  opatření  Vlády  ČR s výrazným  propadem  předpokládaných  příjmů

z pronájmů  a příjmů  z kulturních  pořadů,  položka  č. 44.

Po provedených  úpravách  dosáhne  objem  rozpočtových  příjmů  města  v roce  2021

částky  221683079,11  Kč,  výdajů  230348  387,18  Kč a na  financování  bude  použito

8 665  308,07  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  931200 5 017 884

Ú pravy 62 769 763,11 66 417 187,18 3 647 424,07

Upravený  rozpočet

I

221 683 079,11 230 348 387,18 8 665 308,07

Zpracovala:  Mgr.  Lucie  Krejčí



Rozpočtové  opatření  č. RM 1/2021

Schváleno usnesením Rady města Soběslavi č. 20/225/2021  ze dne 2. 11. 2021

zm.Č. Popis  změny Příjmy Výdaje

1.

Příjem  dotace  - nové  volby  do ZO Sedlečko  u

Soběslavě

IO OOO,OO

Kč

2.

Výdaje  - nové  volby  do ZO Sedlečko  u

Soběslavě

10  000,OO

Kč

3. Příjem  dotace  - odměny  strážníkům  MP

20 000,OO

Kč

4. Výdaje  - odměny  strážníkům  MP

20 000,OO

Kč

5. Kompenzační  bonus  pro  rok  2021-  doplatek

67 721,68

Kč

6.

Městská  policie  - převod  neinvestičních

výdajů

- 80 000,OO

Kč

7. Městská  policie  - kapitálové  výdaje

80 000,OO

Kč

8. OLH - 3. čtvrtletí  2021

329  912,00

Kč

9. Příjem  dotace  OLH

- 329  912,00

Kč

IO. Odpadní  vody  - opravy

500  000,OO

Kč

11. Pitná  voda  - investice

- 500  000,OO

Kč

12. Základní  školy  - investice  ze schvál.  rozpočtu

- 450  000,OO

Kč

13.

ZŠ Komenského  - investiční  příspěvek  -

rekonstrukce  povrchu  školního  dvora

450  000,OO

Kč

14. Příjem  dotace  na výkon  pěstounské  péče

16  000,OO

Kč

15. Výdaje  spojené  s výkonem  pěstounské  péče

16  000,OO

Kč

16. Celkem

113  721,68

Kč

46 000,OO

Kč

17. Financování  - zvýšení  prostředků  na BÚ

67 721,68

Kč

Celkem

113  721,68

Kč

113  721,68

Kč

pozn.:  ZO = Zastupitelstvo  obce,  MP = Městská  policie

Zpracovala:



Město  Soběslav
odbor  finanční

nái'něstí  Republiky  59/I,  392 01 Soběslav

tel. č.: 381508129,  mob.:  725508357

e-inail:  schejbaIova@musobeslav.cz  , www.i'nusobeslav.cz

Návrh  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok  2022

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

Návrh rozpočtu města Soběslavi byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000  sb., o obcích, v

platném  znění.

Předložený  návrh  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok 2022  navazuje  na schválený  Střednědobý

výhled  rozpočtu  města  Soběslavi  na období  let  2022  -  2024.

Rozpočet  je členěn  dle platné  rozpočtové  skladby  svymezením  skupin  odvětvového  třídění,

základrích paraBrafů  a položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele,

stanovené  na úrovni  skupin  odvětvového  třídění.

Předložený  návrh  rozpočtu  vyjadřuje  podle  provedené  finanční  analýzy  rozpočtového

hospodaření  města  kompromis  mezi požadavky  a reálnými  možnostmi  města.  V návrhu  rozpočtu,

který  plně  zajišťuje  plynulý  chod  města,  jsou  promítnuty  finanční  vztahy  města  ke všem  příspěvkovým

organizacím  a kobchodním  společnostem,  jichž  je  město  zřizovatelem,  vlastníkem  a částečně

kžadatelům  o finanční  příspěvky  na  podporu  činnosti  popř. na pořádání  akcí, na  které  budou

uzavřeny  veřejnoprávní  smlouvy.  Rozpočet  pro rok  2022  je navržený  jako  schodkový  a to především

zdůvodu  plánovaného  dokončení  realizovaných  investičních  akcí  ,,Nástavba  Senior-domu"  a

rekonstrukce  výpravní  budovy.

Plánovaný  návrh  rozpočtu  je 183  624  706  Kč na straně  příjmů  a 210  809  630  Kč na straně  výdajů.

Z plánovaného  rozpočtu  vzniká  schodek  ve výši 27 184  924  Kč, který  bude  financován  z finančních

zdrojů  na běžných  účtech  města  a ze schváleného  úvěru.  K 30. 11.  2021  má město  na běžných  účtech

68 499  641 Kč.

Návrh  rozpočtu  byl v souladu  se zákonnými  postupy  zveřejněn  a předložen  k připomínkám  občanům

města  Soběslavi  na elektronické  a fyzické  úřední  desce.

Zastupitelstvo  města:

1)  Schvaluje  rozpočet  města  Soběslaví  na rok  2022  v předloženém  znění.

2) Souhlasí  s uzavřením  veřejnoprávních  smluv  na  poskytnutí  dotací  ze  schváleného

rozpočtu  města  na rok  2022  s TJ Spartak  Soběslav  z.s.;  SK Domeček  Soběslav  z.s.;  Florbal

Soběslav  z.s.;  Diakonie  ČCE - středisko  Rolnička  Soběslav,  se Správou  města  Soběslavi  s.r.o..

Přílohy: Návrh rozpočtu  města  Soběslavi  na rok 2022 + komentář

Na vědomí  -  Příloha  k návrhu  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok 2022 - informace  o rozpočtu  2021

Zpracovatel:

Bc. Zuzana  Schejbalová

Vedoucí  odboru Starosta  města



Návrh  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok  2022

Příjmy Položka Kč

Daňové 1 xxx I I 9 2EÍ0 000  KČ

Nedaňové 2xxx 25 576  000  Kč

Kapitálové 3xxx 3 000  000  Kč

Přijaté  transfery 4xxx 35 768  706  Kč

Příjmy  celkem "I 83 624  706,00  Kč

Výdaje I Kč

Sk.  I Zemědělství,  lesm  hospodářství 450  000  Kč

Běžné  výdaje 450  000  Kč

Kapitálové  výdaje - Kč

Sk. 2 Průmyslová  a ostatní  odvětví  hospodářství 40 800  000  Kč

Běžné  výdaje IO 600  000  Kč

i Kapitálové  výdaje 30 200  000  Kč

Sk.  3 Služby  pro  obyvatelstvo 78 838  230  Kč

Bě_žné výdaje 69 388  230  Kč

z toho: MŠ  Duha  - příspěvek  na provoz 3 092  000  Kč

MŠ  Nerudova  - příspěvek  na  provoz 2 350  000  Kč

ZŠ  Komenského  - příspěvek  na provoz 3 701 230  Kč

Zš  E.Beneše  - příspěvek  na provoz 4 295  000  Kč

Kulturní  důiri  - příspěvek  na provoz 8 900  000  Kč

Zdravotnictví  (poliklinika)  - příspěvek  na provoz 500  000  Kč

Kapitálové  výdaje 9 450  000  Kč

Sk.  4 Sociální  služby 33 02"1 400  Kč

Běžné  výdaje 4 021 400  Kč

z toho: Senior-dům  - příspěvek  na provoz 3 52  1400  Kč

Kapítálové  výdaje 29 000  000  Kč

Sk.  5 Bezpečnost  a právní  ochrana 4 300  000  Kč

Běžné  výdaje 3 850  000  Kč

'Kapitálové  výdaje 450  000  Kč

Sk. 6 Všeobecná  veřejná  správa  a služby 53 400  000  Kč

Běžné  výdaje 52 400  000  Kč

Kapitálové  výdaje 1 000  000  Kč

Výdaje celkem l 210 809 630,00 Kč

SALDO  ROZPOCTU  (příjmy  - výdaje) 27 I 84 924,00  Kč

FINANCOVANI  - z toho

Použití  prostředků  z BU - 8115 7184  924,00  Kč

Financování  - čerpání  dlouhodob.  invest.  úvěru  - 8"123 20 000  000,OO  Kč

Uhrazené  splátky  dlouhodob.  přijatých  půjč.  - 8"124 3 960  000,OO  Kč

Změna  stavu  prostředků  na BU Il  144  924,00  Kč

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plněnl  jsou zveře'jněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz

Zpracovala:  Mgr.  Lucie  Krejčí



Na vědomí:  Příloha  k návrhu  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok 2022

PŘÍJMY

Rozp.skladba název  položky částka  v Kč

ODPA POL Celkem v tom:

1i1l Daň z příjmu  fyzíckých  osob  placená  plátci 18 000  000  Kč

Í1Í2 Daň z příjmu  fyz.osob  placená  poplatniky  ' 500  000  Kč

1113 Daň z přijmu  fyzíckých  osob  vybíraná  srážkou 2 000  000 Kč

1121 Daň z přijmu  právnických  osob 22 000  000  Kč

1122 Daň z příjmu  právníckýcH  osob  za obec ' 1 500  000  Kč

1211 Daň z přidané  hodnoty 56 000  000  Kč

'i 33x EkologiÓké  poplatky  ' 50 ÓOO Kč

1 3xx Mlstni  poplaíky  ' 6 230  000 Kč

1340 poplatek  za komŮnální  odpad 5 000 000 Kč

1341 poplatek  ze psů 250 000 Kč

7342 poplatek  z pobytu  " 50 000 Kč

ť343 poplatky;za  užrvání  veřejného  pro'stranst.  = 230 000 Kč

1353 poplatekzazkouškyžadatelůořidič.oprávnění  ' 700 000 Kč

138x Daň z hazardrích  her 3 000  000  Kč

1361 Správni  poplatky " ' 4 000  00Č) Kč

1511 Daň z nemoŮitostí 6 000  000  Kč

Daňové  příjmy  celkem 119  280  000  Kč

2460 Splátky  půjček 60 000 Kč

1032 2xxx Zemědělstvi  a lesnictví 10 000 Kč

1070 2xxx Rybríky 614  000  Kč

2141 2xxx Informační  středisko,  propagace  mě'sta 250  000  Kč

2143 2xxx Cestovní  ruch  - koupalÍště ' 96 000 Kč

2169 2xxx Stavebnicívl  služby 50 000 Kč

2219 2xxx Doprava 20 000  Kč

2321 2xxx Vodrí  hospodářství 5 '300  000  Kč

31xx 2xxx Školství 1 800  000  Kč

33xx 2xxx Kultura 1 300  000  Kč

34xx 2xxx Sport  a zájmová  činnost 61 000 Kč

3511 2xxx Zdravotnictví 810  000 Kč

36xx 2xxx IVHstní hospodářstvlúzemrí rozvoi ' 12 25Č) OOÓ Kč

37xx 2xxx Životm  prostředí Í 600  000  KČ

43xx 2xxx Sociální  sluz:by '125 0CiO Kč

5311 2xxx Městská  policie 200  000 Kč

6a171 2xxx Městský  úřad '1 000  000 Kč

63xx 2xxx Finanční  operace 30 000  Kč

Nekapitálové  příjmy  z vlastní  činnosti  celkem 25 576  000  Kč

3639 3111 Kapitálové  pří jmy-MH-prodej  pozemků 3 000  000  Kč

4112 Dotace  v rámci  souhrnného  dotačmho  vztahu 20 500  000  Kč

4xxx Dotace  - něstavba  Senior-dům 'í5 000  000 Kč

4xxx Dotace-'LHÍ,"  " 228  706 Kč
4xxx Os'tatní ďÓtácě (ét'át,l<raj, oběe) " ' 40 000 KČ

Dotace  a převÓdy  celkem '35 76á  706  Kč

PŘIJMY  ČELKEM  ' 183  624  706  Kč

VÝDAJE

1 0"14 5xxx 0zdrav.hospodářských  zvířat  - neinvestiční ŽOÓ OOO Kč

103x Zemědělství  a lesnictví  ' 250  000 Kč

1 03x 5xxx Zemědělství  a lÍsnictví  - neinvestiční'výdaje 250  000  Kč

;)141 5xxx Informaání  středisko,  propagace  města-neinv. 300  000  Kč

2"143 5xxx Cestovní  ruch,  koupaliště  - neinvestiční 700  0ÓO Kč

22xx Doprava ' :33 800  0'OO Kč

Doprava  - neinvestiční  výdaje 7 100  000  Kč

2212 5xxx silnice-opravy,  sIužby,dopravníznačení  ' 3 000  000  Kč

2219 5xxx

chodníŘy,párkoviš'tě,ostatníprostrariství-opravy,  služby,

mat.,  oprava  pěší  havky  k Novému  rybníku 3 000  000  Kč

22xx :5xxx opr;aŮa komunikací  Chlébov  a Neéjvědice  ' 1000  000  Kč

2229 5xxx os'ta'tní  " 100  000  Kč



Doprava  - kapitálové  výdaje 26 700  000  Kč

2212 6xxx komunikace,  rekonstr.  ostat.' silnic 1000  000  Kč

22Ť9 6xxx chodníky,  parkoviště,ostatníplochy,  ul. P. Voka 4 000  000  Kč

22Ť9 6xxx parkoviště  "Na  Ohradě" 3 000  000  Kč

2219 6xxx cyklostezky 500  000  Kč

2221 6xxx autobusová  doprava,  terminál,  os. silniční  doprava 200  000  Kč

2242 6xxx železniční  doprava,  terminál,  výpravní  budova 18 000  000  Kč

23xx Vodní  hospodářství 6 000  000 Kč

vodní  hospodářství-neinvestičnÍ  výdaje 2 500  000  Kč

2310 5xxx pitná  voda-vodovody,studně 500  000  Kč

2321 5xxx odpadní  vody,kanalizace,ČOV 1 500  000  Kč

2341 5xxx rybníky,  vodní  toky 500  000  Kč

vodní  hospodářství  - kapitálové  výdaje 3 500  000  Kč

2310 6xxx pitná  voda-vodovody,studně 500  000  Kč

2321 6xxx kanalizace,ČOV,  ČOVplovárna 3 000  000  Kč

3"1xx Školství 15  438  230  Kč

školství  - neinvestiční  výdaje 14  438  230  Kč

3111 533Ť MŠ  Duha  - příspěvek  na provoz 3 092  000  Kč

3111 5331 Mš  Nerudova  - příspěvek  na provoz 2 350  000  Kč

3113 5331 ZŠ  Komenského  - příspěvek  na provoz 3 701 230  Kč

3113 5331 ZŠ  E.Beneše-příspěvek  na provoz 4 295  000  Kč

3113 5171 ZŠ  - opravy  budov  ZŠ 500  000  Kč

3231 5xxx Základní  umělecká  škola 200  000  Kč

3299 5xxx OStatní  Výdaje  (interakt.učeb.pomůckyFraus,  rezerva) 300  000  Kč

3113 6xxx školství-kapitál.výdaje  (rekonstrukce  budov) 1000  000  Kč

31xx 61xx základní  školy,  mateřské  školy 500  000  Kč

31xx 6xxx projekty  škol 500  000  Kč

33xx Kultura Il  500  000 KČ

33xx 5xxx Kultura  - neinvestiční  výdaje 1l  OOO OOO Kč

3319 5xxx festival  Kubešova  Soběslav  - příspěvek  KDMS 50 000  Kč

3319 5xxx kronika,  ostatní  kult.  činnost 50 000  Kč

3322 5xxx památky  (hrad,  MPZ,  ostatní) 1 000  000  Kč

3326 5xxx ostatní  předměty  historické  a kulturní  hodnoty 100000Kč

3341 5xxx místní  rozhlas 100  000  Kč

3349 5xxx noviny  Soběslavská  hláska 300  000  Kč

ssg:_ 5xxx Kulturní  dům  - příspěvek  na provoz 8 900  000  Kč

3399 5xxx SPOZ  a ostatní  kulturní  činnost 500  000  Kč

3322 6xxx Kultura  kapitál.  výdaje 500  000  Kč

33xx 6xxx nádvoří  hradu 500  000  Kč

34xx Sport  a zájmová  činnost 7 600  000  Kč

sport  a záj.'činnost-neinvestiční  výdaje 5 100  000  Kč

3412 5xxx TJ Spartak-údržba  sportovišť 1600  000  Kč

34ť9 5xxx TJ Spartak-ztrátovost  zimního  stadionu 900  000  Kč

3419 5xxx TJ Spartak-podpora  sportovní  činnosti 1000  000  Kč

3419 5xxx příspěvky  sportovním  spolkům 200  000  Kč

3412 5xxx opravyost.sportovišt:materiál,  dokumentace 500  000  Kč

3421 5xxx opravy  domu  dětí  a mládeže I
300  000  Kč

3421 5xxx dětská  hřiště-doplnění  prvků,  opravy I 300  000  Kč

342x 5xxx zájmová  čjnnost  dětí  a dospějých 300  000  Kč

sport  a zájmová  činnost-kapitálové  výdaje 2 500  000  Kč

3412 6xxx rekonstrukce,  modernizace  sportovišť 2 000  000  Kč

3421 6xxx vybudování  nových  dětských  hřišť 500  000  Kč

3519 5xxx Zdravotnictví  (poIiklinika)-příspěvek  na provoz 500  000 Kč

36xx Místní  hospodářství  celkem 33 0ÓO OOO Kč

místní  hospodářství-neinvestiční  výdaje 27 650 000 Kč

3612 5xxx bytové  hospodářstÝí  ' 7 100  000  Kč

3613 5xxx nebytové  prostory  (včetně  Chlebova  a Nedvědic) 1000  000  Kč

3639 5xxx Správa  města-veřejně  prospěšné  služby 16  350  000  Kč

3634 5xxx zásobovárí  teplem,  kotelny  ' 200  000  Kč

3631 5xxx veřejné  osvětlem 500  000  Kč

3632 5xxx hřbitov  ' 200  000  Kč

3636 5xxx územm  rozvoj  - studie,služby,inženýrské  sítě 300  000  Kč

3639 5xxx ostatm  služby  MH,  daně,věcná'břemena, 1000  000  Kč

3xxx 5xxx opravy  a udržovám  Chlebov  a Nedvědice 1000  000  Kč

místní  hospodářství  - kapitálové  výdaje 5 350  000  Kč



3612 6xxx rekonstr.byt.fondu 300  000  Kč

3613 6xxx nebyt.  prostory 500  000  Kč

3631 6xxx veřejné  osvětlení 600  000  Kč

3633 6xxx inženýrské  sítě 200  000  Kč

3632 6xxx hřbitov  - kolumbární  stěna 250  000  Kč

3634 6xxx lokální  zásobování  teplem 200  000  Kč

3636 6xxx územní  rozvoj  - projektové  dokumentace 200  000  Kč

3635 6xxx ůzemní  plán í OO OOO Kč

3639 6xxx pozemky  - výkup 1000  000  Kč

36xx 6xxx ZTV  Svákov  - 3. etapa 2 000  000  Kč

37xx Životní  prostředf,veřejná  zeleň 10 800  000  Kč

životní  prostředí  - neinvestiční  výdaje 10  700  000  Kč

372x 5xxx svoz  a likvidace  odpadu,  sběrný  dvůr,  kontejnery 9 800  000  Kč

3745 5xxx veřejná  zeleň,  vzhled  obce 800  000  Kč

3744 5xxx protipovodňová  opatření 100  000  Kč

životní  prostředí-kapitálové  výdaje 100  000  Kč

3744 6xxx protipovodňová  opatření  ' 1 00 000  Kč

43xx Sociálníslužby 33 0;'I  400  Kč

sociální  služby  - neinvestiční  výdaje 4 021  400  Kč

4350 5xxx Senior-dům  - příspěvek  na provoz 3 521 400  Kč

4356 5xxx Rolnička  - opravy  budovy 130  000  Kč

4356 5xxx Rolnička-příspěvek 210  000  Kč

4399 5xxx ostatní  sociální  služby 1 60 000  Kč

socíální  služby-kapitálové  výdaje 29 000  000  Kč

4350 6xxx rekonstrukce  kotelny,  vybavení  nových  prostor  Senior-dům 4 000  000  Kč

4350 6xxx nástavba  Senior-domu 25 000  000  Kč

52"12 5xxx ŽiveIníohrožení,ochrana  obyvatel-neinvestiční 50 000 Kč

52a13 5xxx Rezerva  na krizová  opatřem 100  000  Kč

531 1 Městská  policie 3 800  000  Kč

5311 5xxx městská  policie  - provozní  výdaje 3 500  000  Kč

5311 6xxx městská  policie-kapitálové  výdaje  (kamerový  systém,  ostatní) 300  000  Kč

5512 Požární  ochrana 350  000  Kč

5512 5xxx požárni  oclirana  - neinvestiční  výdaje 200  000  Kč

5512 6xxx požární  ochrana-přístroje  a zařízení j50  000  Kč

61"12 5xxx Zastupitelstvo  města-neinvestiční  výdaje 3 400  000  Kč

6'17"1 Městský  úřad 46 000  000  Kč

6171 5xxx městský  úřad  - provozní  výdaje  (včet.soc.fondu) 45 000  000  Kč

6171 6xxx městský  úřad  - kapitál.  výdaje 1000  000  Kč

63xx 5xxx Finanční  operace,ostat.  výdaje(daně,pojištění) 4 000  000  Kč

VYDAJE  CELKEM 2"10 809  630 Kč

REKAPITULACE:

Rozpočtové  příjmy  - neinvestiční 180  624  706 Kč

Rozpočtové  příjmy  - kapitálové 'í OOO OOO Kč

Rozpočtové  příjmy  celkem 183  624  706 KČ

RozpočÍové  výdaje  neinvestiční ů 40 709  630  Kč

Rozpočtové  výdaje  kapitMové 70 Á OO OOO Kč

Rozpočtové  výdaje  celkem 210  809  630  Kč

Saldo příjmy-v%aje - 27 'l 84 924  Kč

Financování  - z toho

Použití  prostředků  z BlJ  - 811  5 - 7184  924  KČ

Financování  - čerpání  dloghodob.  invest.  úvěru  - 8123 20 000  000  Kč

UtÍrazené  splátky  dlouh.  přijatých  půjč.  - 8124 - 3 960  000 Ké

Změna  stavu  prostředků  na EIÚ - Il  144  924  Kč

Zpracovala:  Mgr. Krejčí



KOMENT  ÁŘ K NÁVRHU  ROZPOČTU  MĚSTA  SOBĚSLAVI  NA ROK 2022

Návrh  rozpočtu  je  zpracován  vsouladu  splatnými  právními  předpisy,  tj.  zákonem

č. 128/2000  sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových
pravidlech  územních  rozpočtů,  vplatném  znění a vyhláškou  MF ČR čís. 323/2002 sb.,
o rozpočtové  skladbě,  v platném  znění.  Návrh  rozpočtu  vychází  z platných  zákonů,  z analýzy

hospodaření  let minulých,  ekonomických  vývojových  tendencí  a smluvních  vztahů,  při využití

rozpočtového  výhledu  na období  2022-2024.

Rozpočet  města  Soběslavi  je pro  r. 2022  koncipován  jako  schodkový,  přičemž  schodek  ve výši

27 185  tis. Kč je způsoben  především  realizací  investičních  akcí. Schodek  bude  pokryt  ze

zůstatků  volných  finančních  prostředků  města  vytvořených  z úspor  hospodaření  let minulých

a ze schváleného  úvěru.  Vnávrhu  rozpočtu  je  plánováno  sčerpáním  schváleného

dlouhodobého  investičního  úvěru  ve výši 20 000  tis. Kč na realizaci  nástavby  Senior  -  domu.

V roce  2022  dochází  k započetí  splácení  úvěru  a to ve výši 3 960  tis. Kč. Celkově  tedy  bude

z prostředků  města  použito  v r. 2022  1l  145  tis. Kč.

Na straně  příjmů  návrhu  rozpočtu  dochází  k mírnému  zvýšení  daňových  příjmů  i přes

dopady  bezpečnostních  opatření  vlády,  která  měla  zabránit  plošnému  šíření  pandemického

onemocnění  C0V1D-19,  na  daňové  příjmy  obcí (ty budou  vprůběhu  roku  dále pečlivě

analyzovány  a popř.  upravovány  v rozpočtových  změnách).  Další oblasti  příjmů  zůstávají  na

očekávaných  příjmech  roku 2021  a nedochází  kvýrazným  změnám.  Jedná  se především o
tržby  z prodeje  služeb,  zboží  v informačním  středisku,  nájmu  a také  o sankční  platby  a

náhrady.

V rámci  pravidelných  dotačních  vztahů  město  získá dotace  ve výši cca 20 500 tis. Kč.

Jedná  se o dotace,  které  město  je získává  ze zákona  (např.  souhrnný  dotační  vztah  na výkon

státní  správy  v přenesené  působnosti  obce, dotace  od obcí v rámci  výkonu  některých

správních  agend).  V roce  2022  město  obdrží  zbývající  část  dotace  dle platného  rozhodnutí  na

akci nástavby  Senior  -  domu,  je počítáno  s částkou  ve výši 15 000  tis. Kč. Další  dotací,  kterou

město  obdrží,  je doplatek  na pořízení  Lesních hospodářských  osnov  ve výši 229 tis. Kč.

Ostatní  přijaté  transfery  budou  do struktury  rozpočtu  zahrnovány  průběžně  během  roku po

obdržení  příslušných  dokumentů.

V běžných  výdajích  jsou zahrnuty  náklady  na provoz  města,  údržbu  městského  majetku  a

příspěvky  zřízeným  příspěvkovým  organizacím.  Ve výdajích  je také  počítáno  s podporou

zájmových  spolků  a sdružení  (TJ Spartak  Soběslav,  Diakonie  ČCE - Rolnička,  SK Domeček,

Florbal  Soběslav  aj.) nebo  např.  na případné  dofinancování  ztrátovosti  letního  koupaliště

(dotace  pro  SMS  Soběslav).  Na  příspěvky  budou  uzavřeny  veřejnoprávní  smlouvy  o

poskytnutí  dotace.  Do  r. 2022  je  počítáno  s realizací  prací  oprav  a investic  v železniční

dopravě  na rekonstrukci  výpravní  budovy  v souvislosti  s realizací  přestupního  dopravního

terminálu.  Do významnějších  výdajů  voblasti  chodníků  a komunikací  patří  oprava  ulice P.

Voka,  rekonstrukce  a rozšíření  parkoviště  Na Ohradách.  Ve výdajích  voblasti  vodního

hospodářství  je plánována  oprava  střechy  na ČOV Soběslav  a vybudování  ČOV na plovárně.

V kapitolách  Kultury  a Školství  nedochází  k významnějším  výdajům.  Ke snížení  výdajů  oproti

r. 2021  dochází  v kapitolách  Sport  a zájmová  činnost.  Projekty  na rekonstrukce  a vybudování

nových  hřišť  a sportovišť  byly  úspěšně  dokončeny  v roce  2021.  V návrhu  rozpočtu  na r. 2022

je navýšen  příspěvek  o 200  tis. Kč příspěvkové  organizaci  města  Poliklinika  oproti  r. 2021,  aby

nedošlo  kplatební  neschopnosti  organizace  vzhledem  kprozatím  neschválené  dotaci



zJihočeského  kraje.  Po schválení  dotace  může  dojít  k úpravě  tohoto  příspěvku.  V oblasti

místního  hospodářství  je počítáno  s výdaji  na opravy  a udržování  městských  částí  Chlebova  a

Nedvědic.  V sociálních  službách  pokračuje  projekt  nástavby  Senior  - domu  se zařízením

nových  prostor  a rekonstrukce  kotelny  vtomto  objektu.  Další kapitoly  zaznamenávají

drobnější  nárůsty  v souvislosti  se zdražováním  materiálů,  energií  a služeb.

Na financování  některých  projektů  žádá město  o dotace  z různých  veřejných  rozpočtů.

V případě  úspěšnosti  žádostí  o dotace  se rozpočet  města  na straně  příjmů  navýší  o další

prostředky.

Vsouladu  s E) 5 odst. 3 zákona č. 23/2017  Sb. o pravidlech  rozpočtové  odpovědnosti  je k
návrhu  rozpočtu  města  Soběslavi  na rok  2021  připojena  příloha  -  informace  o schváleném

rozpočtu  na rok  2021  a jeho  očekávaném  plnění.

Zpracovala:  Mgr.  Krejčí



Na vědomí:  Příloha  k návrhu  rozoočtu  města  Soběslavi  na rok  2022  - informace  o rozoočtu  ).021

ODPA/POL PŘÍJMY

Schválený

rozpočet

2021

Očekávané

plnění

rozpočtu

2021

Návrh

rozpočtu

2022

v tis.Kč

1111 Daň z příjmu  fyzických  osob  placená  plátci 23000 18000 18000

1112 Daň z příjmu  fyzických  osob  placená  poplatníky 200 800 500

11B Daň z příjmu  fyzických  osob  vybíraná  srážkou 2000 2800 2000

1121 Daň z příjmp  právnických  osob 17000 23000 22000

1122 Daň z příjmu  právnických  osob  za obec  " 1500 2889 1500

1211 Daň z přidané  hodnoty 50000 56000 56000

13xx Ekologické  a místní  poplatky  "  ' 5205 5825 6280

136x Správní  poplatky  ' 3500 4500 4000

13xx Daň z hazardních  her 3000 4500 3000

1511 Daň z nemovitých  věcí 6000 6000 6000

Daňové  příjmy  celkem  ' 111405 124314 119280

2460 Splátl<y  půjček 250 IOO 60

103x Lesnictví 10 239 10

1070 Rybníky 614 614 614

2141 Informační  středisko 250 250 250

2143 Cestovní  ruch 96 96 96

2169 Stavebnictví,služby 50 120 50

2219 Doprava 20 60 20

2321 Vodní  hospodářství 5300 5600 5300

31xx,  32xx Školství 1818 1818 1800

33xx Kultura 1384 1292 1300

34xx Sport  a zájmová  činnost 61 104 61

351x Zdravotnictví 810 1050 810

36xx Místní  hospodářství 12250 11650 12250

37xx Životní  prostředí 1600 1840 1600

43xx Sociální  služby 125 136 125

5311 Městská  policie 340 140 200

6171 Městský  Qřad  ' IOOO 1000 1000

63xx Finanční  operace,  ostatnÍ  příjmy' 30 508 30

Příjmy  z vlastní  čínností  celkem 26008 26617 25576

3639 3111 Kapitálové  příjmy-MH-prodej  pozemků 1000 6905 3000

4112 Přijaté  transfery  '- souhrnný  dotační  vztah 20283 20283 20500

4xxx 'Ostatní účel'ovéadotace'a převody  ' 217 43564 15268

Dotace  a transfery  celkem 20500 63847 35768

PŘíJMY  CELKEM 158913 221683 183624

VÝDAJE

1014 Ozdravování  hospodářských  zvířat 200 100 200

103x Lesnictví 200 230 250



2141 Vnitřní  obchod  - informační  centrum,  propagace 300 300 300

2143 Cestovní  ruch,  koupaliště 400 900 700

22xx Doprava 10800 22436 33800

v tom: silnice 4000 10955 5000

chodníky,parkoviště,  cyklostezky,  ostatní 4600 9407 10600

autobusovči  doprava 200 74 200

železniční  doprava,  termiru51 2000 2000 18000

23xx Vodní  hospodářství 4500 5251 6000

v tom: pitná  voda 1000 500 IOOO

odpadnívody 3000 4501 4500

rybníky 500 250 500

311x,  32xx Školství 26403 29610 15438

v tom: MŠ  Duha  Soběslav 2542 2542 3092

MŠ  Nerudova 2500 2500 2350

ZŠ Komenského 3790 3790 3701

ZŠ E.BeneŠe 4071 4071 4295

základníškoly  (opravy,  rekonstrukce),  kotelna 950 3157 500

Základní  gmělecká  škola 200 200 200

ostatníškolství 300 300 300

budova  MŠ  Nerudova  r. 2021,  ostatní  projekty  ZŠ 12050 13050 1000

33xx Kultura 10800 12967 11500

v tom: kulturní  o společenské  akce,  kronika 100 200 IOO

památky  (včetně čp. 1/l) 1000 2064 1000

předměty  kulturní  a historické  hodnoty IOO 328 IOO

místnírozhlas 100 IOO IOO

noviny  SoběslavsM  hláska 300 300 300

Kulturnídům 8200 gsai 8900

SPOZ  a ostatní  kulturní  činnost 500 IOI 500

nádvoří  hradu 500 343 500

34xx Sport  a zájmová  činnost 12700 14619 7600

v tom: sportoviště  a sportovníčinnost  vč.rekonstrukce  sportovišť 9800 11500 6200

zájmová  činnost  dětí,  dětsM  hřiště 2700 1216 1IOO

ostatnÍzájmová  činnost 200 1903 300

3519 Zdravotnictví  (LSPP) 300 1689 500

36xx Místní  hospodářství 28950 28514 33000

v tom: bytové  hospodářstvívč.rekonstrukce  bytů 7400 7544 7400

nebytové  prostory  (vč.Chlebova  a Nedvědic) 2200 2257 1500

veřejné  osvětlení IIOO 1IOO I100

pohřebnictví 450 49 450

inženýrské  sítě 200 200 500

lokálnízásobování  teplem 400 400 400

územní  plán 100 IOO 100

územnírozvoj 400 300 200

ostatní  komunální  hospodářství,  pozemky,  předpmstor  u

gymnázia,  SMS-služby,  ZTVSVď/(OV... 16700 16564 21350

37xx Životní  prostředí 10900 9100 10800



'v tom: odpady 9800 8300 9800

veřejná  zeleň,  vzhled  města 900 714 800

protipovodňové'opatřer;í,  ostatní' 200 86 200

43xx Sociální  služby 3708 43318 33021

v tom: Senior  dům - příspěvek  na provoz 2758 2758 3521

ostatnísociálníslužby 450 20060 500

nástavba  Senior  dům 500 20500 29000

52xx Ochrana  obyvatel,  Rezerva  na krizová  opatření 70 470 150

5311 Městská  policie,  kamer.systém 3450 4169 3800

55xx Požární  ochrana 350 252 350

6112 Zastupitelstvo  města 3200 3350 3400

6171 Městský  úřad 42700 48123 46000

63xx Finanční  operace,  ostatní  výdaje 4000 4650 4000

61xx Volby o 300 o

VÝDAJE  CELKEM 163931 230348 210809

SALDO  PŘíJMŮ  A VÝDAJŮ  (výsledek  hospodaření) -5018 -8665 -27185

pozn.:  Očekávané  plnění  rozpočtu  2021  je uvedeno  včetně  návrhu  rozpočtového  opatření  č. ZM 4/2021.

Schodek  návrhu  rozpočtu  na r. 2022 bude  z části kryt  z rezervy  na bankovních  účtech  města  a z části ze

schváleného  investičního  úvěru.

Zpracovala:  Mgr.  Krejčí



A. Město  Soběslav

odbor  organizační  a správy  majetku

náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
tel.  č.:381508113,  mob.:725302589

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

Prodej části pozemků p.č. 838, p.č. 840, p.č. 841/1,  p.č. 3851 a p.č. 4028 v k.ú.
Soběslav  pro  potřeby  realizace  akce,,Přestupní  terminál  Soběslav"

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

Správa  železnic,  státní  organizace,  Praha plánuje  během  roku 2022 provést  stavbu  pod

názvem  ,,Přestupní  terminál  Soběslav",  která  zahrnuje  vybudování  nového  nástupiště

sautobusovýmí  zastávkamí,  odstavného  parkoviště  a přilehlé  chodníky.  Výstavba

autobusového  nástupiště  je plánována  včásti  ulice Riegrova  mezi křižovatkami  s ulicemi

Kadlecova  a 28.  října.  Jedná  se o ostrovní  oboustranně  využitelné  nástupíště  se

6 autobusovými  stáními  (3 z každé  strany  nástupiště)  a s potřebným  mobiliářem.  Součástí

terminálu  bude  i protihluková  stěna  vybudovaná  v místě  části  stávajícího  dřevěného  skladu,

který  je ve vlastnictví  města  a vrámci  stavby  proběhne  jeho  demolice.  Stavba  včetně

dotčených  pozemků  bude  po dokončení  akce převedena  do majetku  města.

Výstavba  nového  odstavného  parkoviště  je plánována  na místě  současného  autobusového

nádraží  snapojením  zulice  Kadlecova.  Jedná  se o nehlídané  parkování  pro  osobní

automobily  cestujících  se systémem  P+R (park  and ride),  jehož  účelem  je uspokojování

potřeb  cestující  veřejnosti  a zajištění  přístupu  k dopravní  infrastruktuře.  Vznikne  celkem

52 kolmých  parkovacích  stání  a 3 stání  pro invalidy.  Výstavbu  parkoviště  je však možné

vzhledem  kčerpání  dotace  sdobou  udržitelnosti  projektu  (5 let) realizovat  pouze  na

pozemcích  ve vlastnictví  Správy  železnic.  Město  Soběslav  bude  po dostavbě  parkovíště  na

základě  uzavřené  dohody  o bezúplatném  užívání  vykonávat  funkci  provozovatele  (správce)

parkoviště.

Nyní  je zpracována  projektová  dokumentace  ve stupni  pro povolení  stavby,  běží řízení

o vydání  stavebního  povolení.  Ukončení  výstavby  je plánováno  na konec  srpna  2022.

Z důvodu  potřeby  realizace  této  stavby  požádala  Správa  železnic  o odkup  části  pozemků  p.č.

838, p.č. 840, p.č. 841/1, p.č. 3851 a p.č. 4028 vše v k.ú. Soběslav ve vlastnictví  města

Soběslav.  Požadované  části  pozemků  dotčené  stavbou  budou  odděleny  geometrickým

plánem  na pozemky p.č. 838/1 o výměře 425 m2, p.č. 840/1 o výměře 182 m2, p.č. 841/1

o výměře 821 m2, p.č. 3851/1  o výměře 115 m2 a p.č. 4028/2 o výměře 79 m2. Znaleckým

posudkem  vypracovaným  Ing.  Františkem  Novotným,  Sezimovo  Ústí byla za tyto  části

pozemků  o celkové  výměře  1.622  m2 stanovena  cena  obvyklá  v souhrnné  výši 1.175.800  Kč.

Správa  železníc  nabízí  městu  Soběslav  1,5 násobek  ceny  obvyklé  ze znaleckého  posudku,  tj.

celkem  1.763.700  Kč +  DPH. V kupní  smlouvě  bude uvedeno,  že pozemky  jsou určené

výhradně  k realizaci  stavby  ,,Přestupní  terminál  Soběslav"  a že bude  s městem  Soběslav

uzavřena  dohoda  o bezúplatném  užívání  parkoviště.  Náklady  spojené  s převodem  uhradí

kupující.
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Zastupitelstvo  města schvaluje prodej části pozemků p.č. 838, p.č. 840,  p.č. 841/1, p.č. 3851

a p.č. 4028,  vše v k.ú. Soběslav,  o celkové  výměře  1.622  m2, které  jsou  ve vlastnictví  města

Soběslav,  Správě  železnic,  státní  organizace,  Praha,  za cenu dle znaleckého  posudku,  tj.

1.763.700  Kč + DPH.

Zpracovatel:

Jana Křemeno

Vedoucí  odbo

Předkladatel:   
Ing. Jindřich  Bláha

Starosta  města

Přílohy: Situační  zákres

Vizualizace  stavby
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Vizualizace  části připravované stavby,,Přestupní terminál Soběslav"
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Prodej  části pozemků  p.č. 3491/1  a p.č. 3491/13  v k.ú. Soběslav

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Na základě  písemné  žádosti  společnosti  EG.D, a.s., Brno  a na základě  usnesení  rady města

č. 22/255/2021  ze dne 30.11.2021 předkládáme  Zastupitelstvu  města Soběslav k projednání

návrh prodeje části pozemků ve vlastnictví  města Soběslav v lokalitě Na Brabci p.č. 3491/1

a p.č. 3491/13  oddělené  geometrickým  plánem na pozemky p.č. 3491/21  o výměře 20 m2,

p.č. 3491/23  o výměře 248 m2 a p.č. 3491/24  o výměře 14 m2, vše v k.ú. Soběslav vedené

v katastru  nemovitostí  jako  trvalé  travní  porosty,  o celkové  výměře  282 m2. Požadované  části

pozemků  jsou využívány  jako účelová  komunikace  pro přístup  kregulační  stanici  plynu

postavené na pozemku p.č. 3491/6  ve vlastnictví  EG.D.

Žadatel předložil  vypracovaný  znalecký  posudek  Ing. Balouna,  České Budějovice,  kde cena

obvyklá těchto částí pozemků je stanovena na 330 Kč/m2, při celkové výměře 282 m2 je

celková  cena  ve výši 93.060  Kč. Náklady  spojené  s převodem  uhradí  kupující.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo  města schvaluje prodej části pozemků p.č. 3491/1 a p.č. 3491/13 o celkové

výměře  248 m2 v k.ú. Soběslav  v lokalitě  Na Brabci,  které  jsou  ve vlastnictví  města  Soběslav,

společnosti  EG.D, a.s., Brno,  za cenu  dle  znaleckého  posudku,  tj. 93.060  Kč.

Zpracovatel:

Jana Křemeno

Vedoucí  odb

Předkladatel:

Mgr. Pavel Lintner

Místostarosta  města
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Prodej části pozemků p.č. 1827/1  a p.č. 1830/1  v k.ú. Soběslav

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

Na základě  žádosti  paní  Renáty  Pánkové,  Klenovice  a na základě  usnesení  rady  města  č.

20/230/2021  ze dne 02.11.2021 předkládáme  Zastupitelstvu  města Soběslav k projednání

návrh prodeje části pozemků p.č. 1827/1  a p.č. 1830/1  v k.ú. Soběslav ve vlastnictví  města

Soběslav.  Požadované  částí pozemků  jsou  odděleny  geometrickým  plánem  na pozemky  p.č.

1827/7  o výměře 64 m2 a p.č. 1830/32  o výměře 1l  m2. Oddělené částí přímo sousedí

s pozemkem  paní Pánkové  a odkoupení  by jí umožnilo  tvarově  i prakticky  lepší  využití

stávajících  ploch.  Požadované  části  pozemků  jsou  samostatně  neobchodovatelné,  ve svažítém

terénu, navíc je pozemek p.č. 1827/1  zatížen vtéto  části věcným břemenem  společnosti

Telefónica  02,  kde  je uloženo  vedení  veřejné  komunikační  sítě.

Na základě  vypracovaného  znaleckého  posudku  Ing.  Fialy je cena obvyklá  těchto  částí

pozemků  stanovena  na 400  Kč/m2, při výměře 75 m2 je celková cena ve výši 30.000 Kč.

Oddělení  územního  plánování  a památkové  péče MěÚ Soběslav  nemá  kodprodeji  těchto

částí  připomínky.  Náklady  spojené  s převodem  uhradí  kupující.

NÁVRH  USNESENÍ

Zastupitelstvo  města  schvaluje prodej  části pozemků p.č. 1827/1  a p.č. 1830/1  o celkové

výměře  75 m2 v k.ú. Soběslav,  které  jsou ve vlastnictví  města  Soběslav,  Renátě  Pánkové,

Klenovice,  za cenu  dle znaleckého  posudku,  tj. 30.000  Kč.

Zpracovatel:

Jana Křemeno  DiS.

Vedoucí  odb

Předkladatel:

Mgr.  Pavel Lintner

MÍstostarosta  města
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e-mail:  kremenova(a)musobesIav.cz  , www.musobeslav.cz

Směna části pozemků  p.č. 3 a p.č. 4 za p.č. 2/1 a p.č. 905 v k.ú. Nedvědice

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

V souvislosti  s výstavbou  multifunkčního  hřiště  v Nedvědicích  na pozemku  p.č. 2 ve vlastnictví

města  a jeho  následném  zaměření  došlo  i k zaměření  sousedních  pozemků  ve vlastnictví  Niny

Hlaváčkové,  Planá nad Lužnicí.  Část  jejího  pozemku  p.č. 4 -  díl c) o výměře  42 m2 a část  p.č. 3

- díl f) o výměře  15  m2 jsou  dlouhodobě  městem  Soběslav  využívány  jako  veřejné  prostranství

a komunikace.  Naproti  tomu  části  městského  pozemku  p.č. 905 -  díl a) o výměře  15  m2 a část

městského pozemku p.č. 2/1 - díl d) o výměře 168 m2 je historicky  využíván paní

Hlaváčkovou. Na základě doporučení  rady města č. 22/258/2021  ze dne 30.11.2021

předkládáme  zastupitelstvu  města  k projednání  směnu  dílů pozemků  c) a f) o výměře  57 m2,

které  přejdou  do vlastnictví  města  Soběslav  za díly  a) a d) o výměře  183  m2, které  nabyde

paní  Hlaváčková.

Znaleckým  posudkem  Ing. Fialy byly  směňované  pozemky  ohodnoceny  cenou  obvyklou  na

150 Kč/m2. Rozdíl ve výměře pozemků 126  m2 v celkové  částce  18.900  Kč doplatí  paní

Hlaváčková  městu  Soběslav.  Náklady  na vyhotovení  geometrického  plánu  uhradí  město

Soběslav,  kolek za vklad  do  katastru  nemovitostí  a znalecký  posudek  budou  uhrazeny

společně  rovným  dílem.

NÁVRH  USNESENÍ

Zastupitelstvo  města schvaluje směnu části pozemků p.č. 905 a p.č, 2/1 o celkové výměře 183

m2 ve vlastnictví  města  Soběslav,  za části  pozemků  p.č. 3 a p.č. 4 o celkové  výměře  57 m2, ve

vlastnictví  Niny  Hlaváčkové,  Planá  nad Lužnicí,  vše v k.ú. Nedvědice,  rozdíl  ve výměře  doplatí

paní  Hlaváčková  dle znaleckého  posudku,  tj. 18.900  Kč.

Zpracovatel:

Jana Křeme

Vedoucí  od  ru

Předkladatel:

Mgr.  Pavel Lintner

Místostarosta  města
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Převod čtyř bytových  jednotek  včp. 150/I  a podílu na společných částech

budovy  a funkčně  souvisejících  pozemků

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA:

Bytový dům čp. 150/1 s nebytovými  prostory nacházející se na náměstí Republiky je tvořen

2 nebytovými  prostory  (mléčným  barem  a prodejnou  novin  a tabáku),  6 byty,  které  město

Soběslav  pronajímá  a dále  4 byty,  které  vystavělo  formou  družstevní  bytové  výstavby  v letech

1969-1971  Stavební  bytové  družstvo  Tábor  (dále  jen SBD) ve spolupráci  se svými  členy  -

nájemci,  aniž  by  se přistavěná  budova  (dříve  čp.  151)  stala  předmětem  podílového

spoluvlastnictví.  Všechny  tyto  nemovitosti  zůstaly  ve vlastnictví  města  Soběslav,  pouze  bylo

mezi  městem  Soběslav  a SBD zřízeno  věcné  břemeno  na základě  E) 28d zákona č. 42/1992  sb.,

kterým  přešla  práva a povinnosti  pronajímatele  ktěmto  bytům  na SBD včetně  práva na

úhradu  nájemného.  Již v roce 2013 upozornilo  SBD město  Soběslav  na skutečnost,  že po

splnění  všech  zákonných  podmínek  mají  jejich  členové  nárok  na bezúplatný  převod  těchto

bytových  jednotek.  Vzhledem  ktomu,  že město  Soběslav  zposkytnuté  dotace  nástavbou

v roce 1998  rozšířilo  budovu  o 2 byty,  bylo  zřízeno  na celou  budovu  do roku 2018  zástavní

právo.  Bytové  jednotky  nebylo  do té doby  možné  ze strany  vlastníka  převést  nájemcům

a vyhovět  tak  požadavkům  SBD dříve.

V roce  2019  požádali  současní  nájemníci  čtyř  bytů  v domě  na náměstí  Republiky  s původním

čp. 151  o bezúplatný  převod  jimi  užívaných  bytů  a úplatný  převod  podílů  na společných

prostorech  a pozemcích  sodůvodněním,  že jako členové  tehdejšího  Bytového  družstva

zaměstnanců  Okresního  stavebního  podniku  Tábor  vystavěli  svépomocí  dům  čp. 151  se 4 byty

jako  přístavbu  k domu  čp. 150.  Ke dni podání  žádosti  o převod  jednotek  byly  uvedenými

nájemci4  bytů  splněny  všechny  zákonné  podmínky  pro bezúplatný  převod  družstevních  bytů

do jejich  osobního  vlastnictví.

Usnesením  rady města 20/278/2020  ze dne 20.10.2020  byl schválen postup pro možnost

realizace  tohoto  bezúplatného  převodu  a úplatného  převodu  odpovídajícího  podílu  na

společných  částech  budovy  a funkčně  souvisejících  pozemků.  Z odsouhlaseného  postupu  bylo

provedeno  sloučení budov původních čísel popísných,  tj. domu čp. 150  stojící na p.č. 189/3

o výměře 126  m2 a p.č. 190/3  o výměře  159  m2 a domu čp. 151 stojící na p.č. 190/4  o výměře

139  m2, oba vedené  jako  zastavěná  plocha  a nádvoří  v k.ú. Soběslav  pod  jedno  číslo  popisné

150  a zároveň  ke sloučení  uvedených  pozemků  pod budovami  pod  jedno  parcelní  číslo 190/3.

Dále bylo  vyhotoveno  prohlášení  vlastníka  o rozdělení  práva  k uvedeným  nemovítostem  na

vlastnické  právo  kjednotkám,  na základě  kterého  bylo  do  KN zapsáno  10  bytových

a 2 nebytové  jednotky,  které  se v domě  nachází.  Zajištěny  byly  také  dokumenty  od SBD Tábor

osvědčující  splnění  zákonných  podmínek  pro bezúplatný  převod  bytových  jednotek  nájemců
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- dosavadních  členů  družstva.  Věcné  břemeno  pro  nájemní  vztahy  kbytům  získaným

nástavbou  nebo  vestavbou,  váznoucí  vsoučasné  době  pouze  na 4 předmětných  bytech,

zaniká podle zákona č. 311/2013 Sb. převodem vlastnického práva na nové nabyvatele.

Založení  společenství  vlastníků  domu  čp.  150  bude  řešeno  až na základě  schválení

bezúplatného  převodu  zastupitelstvem.

Vsoučasné  době jsou připraveny  návrhy kupních  smluv  s nájemníky  původního  domu  čp.

151,  kteří si dělají nárok na svépomocí  vystavěné  byty.  Kupní  smlouvy  zahrnují  požadovaný

bezúplatný  převod  bytových  jednotek  a úplatný  převod  podílů  na společných  prostorech

a pozemcích p.č. 190/3,  189/7,  190/5,  190/6,  190/7  a 190/8,  jejichž součástmi jsou mimo jiné

i zděné  a dřevěné stavby  používané  nájemníky  jako  sklepní  kóje a které  jsou  oceněné  cenou

zjištěnou  ze znaleckého  posudku  Ing. Fialy  ze dne 10.11.2021.  Připraveny  jsou  kupní  smlouvy

s panem Františkem Dudou na bytovou  jednotku  č. 150/4  o velikosti 2+1 o výměře 62,90 m2

a podílu 629/8257  na společných částech a pozemcích za cenu 159.674  Kč, s manželi Josefem

a Naděždou Vraštilovými  na bytovou jednotku  č. 150/3  o velikosti 2+1 o výměře 51,82 m2

a podílem 518/8257  za cenu 139.085 Kč, s manželi Miloslavem  a Olgou Martinů  na bytovou

jednotku  č. 150/7  o velikosti  2+1 o výměře 51,80 m2 a podílem 518/8257  za cenu 121.085  Kč

a smanželi Adolfem a Ludmilou Pad'ourkovými na bytovou jednotku  č. 150/8  v užívání

o velikosti 2+1 o výměře  62,90 m2 a podílem 629/8257  za cenu 142.674  Kč. Náklady spojené

s převodem uhradí kupující. Zbylých  6 bytových  jednotek  a 2 nebytové  prostory  zůstávají

nadále  v majetku  města.

Rada města doporučuje  usnesením č. 22/256/2021  ze dne 30.11.2021  zastupitelstvu  města

převody  za těchto  podmínek  schválit.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo  města schvaluje bezúplatný  převod čtyř bytových jednotek  v domě čp. 150 na

náměstí Republiky historicky  vystavěných svépomocí  v roce 1971 a úplatný převod podílů na

společných prostorech  a pozemcích nacházejících se na p.č. 190/3,  189/7, 190/S, 190/6,

190/7  a 190/8  v k.ú. Soběslav z vlastnictví  města Soběslav do vlastnictví  Františka Dudy za

cenu 159,674  Kč, Josefa a Naděždy Vraštilových  za cenu 139.085 Kč, Miloslava a Olgy Martinů

za cenu 121.085 Kč a Adolfa a Ludmily Pad'ourkových za cenu 142.674  Kč, všichni bytem

Soběslav, dle znaleckého  posudku.

Zpracovatel:

Jana Křemen

Vedoucí  odb

Ing. Jindřich  Bláha

Starosta  města



163
3907/1

185

j87

190/3

, 3989 původní  čp. 151

převod  4 bytů

192

193

181

=>Q.
i84

188

191{2

191/3

(l

195

169



SOBESLAV

Plán  financování  obnovy  vodovodŮ  a

kanalizací  na období  2022  až 2031

AKTUALIZACE  2021

-@ČEVAK

Vyhotovila  společnost  ČEVAK a.s.,  Severní  8/2264,
Ceské  Budějovice

listopad  2021



I.  Důvody  aktualizace  Plánu  financování  obnovy  vodovodŮ  a kanalizací

Hodnota  majetku  byla  oceněna  dle  metodíckého  pokynu  ministerstva

zemědělství.

Důvodem  aktualizace  je:

Povinnost  vlastníka  vodovodu  nebo  kanalizace  je zpracovat  a realizovat

plán  financování  obnovy  vodovodŮ  nebo  kanalizací,  a to  na  dobu

nejméně  10  kalendářních  let.  Obsah  plánu  financování  obnovy  vodovodů
a kanalizací  včetně  pravidel  pro jeho  zpracování  stanoví  prováděcí

právní  předpis,  kterým  je:

Vyhláška  Ministerstva  zemědělství  č. 244/2021  sb.,  kterou  se
mění  vyhláška  č. 428/2001  sb., kterou  se provádí  zákon  č.
274/2001  sb.,  o vodovodech  a kanalizacÍch  pro  veřejnou
potřebu  a o změně  některých  zákonů  (zákon  o vodovodech  a

kanalizacích)

% 13

(í)  Obsahem  plánu  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací  je

a) vymezení  infrastrukturního  majetku  v členění  podle  vybraných  ÚdajŮ

majetkové  evidence  v  reprodukční  pořizovací  ceně  vypočtené  podle

příloh  č. 1 až 4 k této  vyhlášce,

b) vyhodnocení  stavu  majetku  vyjádřené  v procentech  opotřebenÍ,

c) uvedení  teoretické  doby  akumulace  finančních  prostředků,

d) roční  potřeba  finančních  prostředkŮ  a její  krytí  a

e) doklady  o čerpání  vytvořených  finančních  prostředků  včetně  faktur

nebo  jejich  kopií.

(2)  Zpracování  plánu  podle  odstavce  I se provádí  podle  přílohy  č. 18  k

této  vyhlášce.

(3)  Aktualizace  plánu  podle  odstavce  1 se provádí  v kalendářnÍm  roce

následujícím  po  kalendářnÍm  roce,  kdy  došÍo  ke  změně  hodnoty  majetku

vlastníka  podle  vybraných  údajŮ  majetkové  evidence  o více  než  IO  %

hodnoty  majetku  uvedené  v plánu  financování  obnovy,  nejdéle

však  do  IO  let  od jeho  zpracování,  popřípadě  od jeho  posíední

aktualizace.  Každá  provedená  aktualizace  je  součástí  původnÍho  plánu

financování  obnovy  vodovodŮ  a kanalizací.

i  35b
Do kalkulace  cen  pro  vodné  a stočné  se zahrnují  prostředky  na obnovu

vodovodŮ  a kanalizací  řádkŮ  8 a 16  tabulky  plánu  financování  obnovy

vodovodŮ  a kanalizací  podle  přílohy  č. 18  k této  vyhlášce.  To  znamená,

že  prostředky  na  obnovu  vodovodů  a  kanalizací  uvedených

v plánu  financování  obnovy  musí  být  v souladu  s prostředky  na

obnovu  uvedených  ve  výpočtu  (kalkulaci)  cen  pro  vodné  a stočné

v daném  kalendářním  roce.

VydánÍ  metodického  pokynu  Ministerstva  zemědělství  č.  j.

14000/2020-15132,  který  nabyl  účinnosti  24. 9. 2020.  Tímto
metodickým  pokynem  byly  stanoveny  nové  pořizovací  ceny  pro

oceňování  vodohospodářské  infrastruktury  pro  vybrané  údaje  z

majetkové  evidence  vodovodů  a kanalízací.
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Na základě  uvedeného  nového  metodického  pokynu  došlo  ke

změně  hodnoty  majetku  vlastníka  podle  vybraných  údajŮ

majetkové  evidence  za  rok  2020  o  více  než  10o/o  hodnoty

majetku  uvedené  v předchozím  schváleném  plánu  financování

obnovy.

S ohledem  na výše  uvedené  je vlastník  povinen  zpracovat  a schválit

aktualizaci  plánu  financování  obnovy.

Vroce  2020  k  31.  12.  činila  hodnota  vodohospodářského

majetku  dle majetkové  evidence  vodovodů  a kanalizací  z roku  2020  dle

zákona  č. 274/2001  Sb. (a dle platného  metodického  pokynu
Ministerstva  zemědělství)  835,39  mil.  Kč včetně  DPH,  tj.  690,4  mil.  Kč

bez  DPH.

Zajištění  potřebné  obnovy,  jako  základní  podmínky  efektivního

a stabilního  provozování  vodohospodářského  majetku  Města  Soběslav,

vyžaduje  každoročně  vynaložit  minimální  částku  9í00  mil.  Kč
bez DPH/rok  na prostou reprodukční  obnovu vodohospodářského  majetku.

AktualizacÍ  cílové  hodnoty  k hospodářskému  roku  2041  z hlediska

dosažení  nájemného  ve  výši  reprodukční  ceny  vodohospodářského

majetku  je  proto  navrženo  tempo  rŮstu  nájemného.  Toto  tempo  rŮstu

nájemného  nezahrnuje  částku  za majetek  pořízený  z dotacÍ  z MZE,

který  je  v nájemném  zahrnut  v plné  výši  potřebné  obnovy.

II.  Zdroje  pro  fmancovánÍ  ínvestičnÍ  obnovy  VH  infrastruktury

Investice  na  obnovu  VH  infrastruktury  jsou  financovány  prostřednictvím

obecnÍho  rozpočtu  zejména  z následujících  zdrojů:

- vlastní  finanční  prostředky  obce  (včetně  půjček)

- nájemné  za pronájem  vodohospodářské  infrastruktury

- dotace

III.  Vývoj  nájemného

Obecným  cílem  vlastníka  VH ínfrastruktury  zpravídla  je, aby  v dohledném

časovém  období  bylo  postupným  zvyšováním  nájemného  dosaženo  stavu,

kdy  nájemné  pokryje  alespoň  podstatnou  část  nákladů  na prostou  reprodukci

VH infrastruktury.

Prognóza  vývoje  nájemného  je  stanovena  s ohledem  na:

hodnotu  majetku  stanovené  dle majetkové  a provozní  evidence  za rok

2020

*  kalkulaci  ceny  vodného  a stočného  za rok  2022

3



Vývoj  nájemného  (mil.  Kč bez DPH/rok):

Hospodářský  rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Nájemné  za vodné 1,52 1,57 1,62 1,67 1,71 1,76 1,84 1,89 1,95 2,C11

Nájemné  za stočné 3,54 3,70 3,86 4,02 4,19 4,35 4 46 4,61 4,75 4,89

INájemné celkem
5,06 5,27 5,48 5,69 5,90 6,11 6,31 6,51 6,71 6,91

Předložený  plán  financování  obnovy  zahrnuie  maietek  níže  uvedených  IČME:

Vodovodní  řady

3110-751707-00252921-1/1

3110-751707-00252921-1/2

3110-751804-00252921-1/1

3110-751804-00252921-1/2

3í  10-751804-00252921-1/3

Kanalizační  stoky

3110-751707-00252921-3/1

3110-751707-00252921-3/2

3110-751707-00252921-3/3

3110-751804-00252921-3/1

ČistÍrny  odpadních  vod

3110-751707-00252921-4/1

3110-751804-00252921  -4/1

IV.  Tempo  rŮstu  nájemného

Víastník:

Město  Soběslav

náměstí  Republiky  59

39201  Soběslav

IČO:  00252921

PŘ VDI Chlebov  - RVS Soběslav

RVS Soběslav

PŘ Soběslav  VSTM - VDJ Chlebov  (včetně  VDJ)

PŘ VDJ Chlebov-RVS  Chlebov

RVS Chlebov

SS Soběslav

PS OK 12 - C:OV Soběslav

PS sídl. Svákov  - ČOV Soběslav

SS Chlebov

ČOV Soběslav

ČOV Chlebov

Provozovatel:

ČEVAK  a.s.

Severní  ;264/8
370  10  Ceské  Budějovice

IČ: 60849657

Míru  odpovědnosti  za obnovu  majetku  VaK  nese  v celém  rozsahu  vlastník,  tzn.

Město  Soběslav.  Míra  odpovědnosti  vyplývá  z provozovatelské  smlouvy

uzavřené  mezi  vlastníkem  vodohospodářského  majetku  a provozovatelem.

Provozovatel  dle uvedené  smlouvy  realizuje  pouze  havarijní  opravy,  které  se

provádějí  v  případě  přerušení  nebo  omezení  plynulého  provozu  na  VaK.

Havarijní  opravy  VaK  se za obnovu  vodovodů  a kanalízací  nepoŽadují  (viz

Metodický  pokyn  pro  zpracování  a dokládání  realizace  Plánu  financování

obnovy  vodovodů  a kanalizací).



,3)  Základníúdaje

Vymezení  vodohospodářského  ínfrastrukturního  majetku  v členění  dle  VUME  za rok  2020  v reprodukční  pořízovací  ceně:

hodnota  VH

majetku  včetně

DPH

hodnota

majetku  bez

DPH  (-21'Vo)

průměrná

životnost
*

minimálnÍ

tempo

obnovy  bez

DPH

nájem

kalkulace

bez  DPH

mnoŽstvÍ

fakturované

vody

ME 2020 2022 2021

[mil.  Kč] [mil.Kč] [roky] [mil.Kč/rok] [mil.  Kč/rok] [tis.m3/rok]
vodovodní  řady 250,49 207,0 80 2,59 1,5170 275,0

stavby  pro  úpravu  vody O,OO O,O 45 O,OO

kanalizační  séoky Soběslav 481,39 397,8 90 4,42 3,5440 380,0

kanalizační  stoky  Chlebov 12,88 10,6 go 0,12

čistírny  odpadních  vod  Soběslav 87,36 72,2 40 1,80

čistírny  odpadních  vod  Chlebov 3,26 2,7 40 0,07

celkem 835,39 690,4 W , 5,061 I

Poznámka*  :

Průměrná životnost  VH majetku  je stanovena dle vyhlášky  č. 120/2011  sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství  č. 448/2017  sb., kterou  se provádí  zákon č. 274/2001  Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu
a o změně  některých  zákonů ve znění  pozdějších  předpisů.
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Tabulka  plánu  financováníobnovy  vodovodů  a kanalizací  :

C.i.:

Razítko  vlastmka  a podpís  statutárního  zástupce:

Datum  schválení:

Á
Ů
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o

íLJ

Majetek  podle  skupin  pro
vybrané  Údaje  majetkové
evidence  (VUME)
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FinanČnÍ  prostředky  zajišťované  na obnovu*  vodovodů  a kanalizacÍ  v mil.  Kč na
2 desetinná  mÍsta

od roku
2009  -
2020

2022 2023 2024 2025 2026
2C127-
2031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13

2

3

Vodovody,  přiváděcí  řady  +
rozvodná  vodovodnÍ  sÍť

207,02 44 45 39,49
+ 1,52 1,57 1,62 1,67 1,71 9,47

++

4

5

Úpravny  vody  + zdroje  bez

Úpravy  - stavebnÍ  část
O,OO o 45 o

+

++

6

7
VODOVODY  CELKEM 207,02

Prostředky  z vodného:  řádky:  2,4 + 14,66 1,52 1,57 1,62 1,67 1,71 9i47

Finanční  prostředky  ostatní  řádky:  3,5 ++ 0,73

8

g

Kanalizace,  přiváděcÍ  stoky
+ stoková  sÍť Soběslav

397,84 36 58 38,13
+ 2,84 2,98 3,11 3,25 3,39 18,74

++

10

1l

Kanalizace,  přiváděcÍ  stoky
+ stoková  sÍť  Chlebov

10,65 4 86 1,40
+ 0,12 0,12 0,12 012 0,12 0,59

++

12

13

ČistÍrna  odpadnÍch  vod  -
Soběslav

72,20 15 34 o
+ 0,52 0,54 0,S7 C1,59 0,61 3,40

++

14

15

Čistírna  odpadních  vod  -
Chlebov

2,70 10 36 o
+ 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,34

++

16

17
KANAL_IZACE  CELKEM 483,]9

Prostředky  z:a stočného:  řádky:  8,10,12,14 + 29,73 3,54 3,70 3,86 4,02 4,19 23,07

Finanční  prostředky  ostatní:  řádky:  9,11,13,15 ++ 5,27

I ís CE!KEM 690,41 ' .  l 79í02
+ 50,39 5,06  '

mi  5r27 5,48 5,69 5,90 32,-55J
ig Celkem  prostředky  z vodného  a stočného  řádky  2, 4, 8,10,12,14 + 44,39 5,06 5,27 5,48 5,69 5,90 32,55

20 Celkem  finanční  prostředky  ostatní:  řádky  3, 5, 9,11,13,15 ++ 6,00 O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO
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Poznámky  k Tabulce  návrhu  plánu  financování  obnovy  vodovodů  nebo  kanalizacÍ:

* Obnova  podle ffi 2 odst. 9 zákona.
**  U plátců  DPH se uvádí  hodnota  bez DPH.

+  Finanční  prostředky  získané  z vodného  a stočného;  v komentáři  vlastník  popíŠe  zdroje  této  hodnoty  (nájemné

nebo  účetní  odpisy,  náklady  na opravy,  zisk,  prostředky  potřebné  a vymezené  na obnovu  infrastrukturního  majetku

tímto  plánem  financování  obnovy  vodovodů  a kanalizací).

++  Finanční  prostředky  ostatní  - jedná  se o jiné  než získané  z vodného  a stočného;  v komentáři  vlastník  popíše způsob
členění  a stanovení  této  hodnoty  (např.  dotace,  zdroje  z příjmů  obcí,  úvěry  atd.).

Komentář:

Město  Soběslav  vytváří  finanční  prostředky  na obnovu  stávajícího  vodohospodářského  majetku  spolufinancovaného  z dotačního
programu  Ministerstva  zemědělství  v plné  výší  přes  stočné  (VH ínfrastruktura  Chlebov).



Městský  úřad  Soběslav

Náměstí  Republiky  59/1

39201  Soběslav

Věc:  Návrh  člena-Výboru  pro  rozvoj  PZS

Navrhuji  ing.Jiřího  Klímu,  narozeného  

1,hlavního agronoma Reprogen a.s.,

za člena  Výboru  pro  rozvoj  PZS.

Ing.Jiří  Klíma  je navržen  za TOP 09, KSČM a Piráti  pro

Soběslav  (ing.Král).

Navržený  kandidát  s nominaď  souhlasí.

V Soběslavi  30.11.2021 Za TOP 09:



V Soběslavi  30.11.2021

MATERIÁL  PRO JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA

Dne:  15.12.2021

MATERIÁL  K PROJEDNÁNÍ

Název:  Návrh  připomínek  k 2. změně  Územního  plánu  města  Soběslav

DŮVODOVÁ  ZPRÁVA

Výbor  pro rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav  připravil  a podal  k oddělení  územního  plánování

a památkové  péče MěÚ Soběslav  dne 2.12.2021  návrh  připomínek  pro zapracování  do

2. změny  Územního  plánu  města  Soběslav  a tímto  informuje  zastupitelstvo  města  o obsahu

návrhu  připomínek.

Příloha

Návrh  připomínek  požadovaných  k zapracování  do 2. změny  ÚP města  Soběslav

NAVRH  NA USNESENI

Zastupitelstvo  města  bere  na  vědomí  návrh  připornínek  k 2. změně  Územního  plánu  města

Soběslav  zpracovaný  Výborem  pro  rozvoj  PZ Soběslav.

Za Výbor  pro  rozvoj  Průmyslové  zóny  Soběslav  předkládá:

Mgr.  Alena  Krejčová
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podmíněno  zpracováním  územní  studie

Plocha  určená  pro  smíšená  výrobní  VSvýrobu.  Lokalita  bude

obsluhována  z připravované  komunikace  napojené  na  stávající

silnici  III.  třídy  a místní  komunikaci  v  areálu  dřevařských  závodů.

Zástavba  v  ochranném  pásmu  dálnice  D3  bude  možná  až po

dokončení  přilehlého  úseku  dálnice.  Při  umísťování  staveb

nenarušovat  panoramatické  pohledy  na město

Požadujeme  doplnit  do  textu:  Areály  výrobní  či skladovací  činnosti  musí  mít

zajištěno  kapacitně  vyhovující  dopravní  napojení  na  dálnici,  významně

nezatěžující  silnici  č. 111/13521 (spojnice  Soběslav  -  Chlebov).  Požadujeme

doplnit:  Rozhodování  v území  je  podmíněno  zpracováním  územní  studie,  která

bude  pořízena  autorizovaným  projektantem  Požadujeme  doplnit:  zadání  pro

zpracování  územní  studie

Na  Douskách  III"  -  plocha  pro  výrobusmíšná  výrobní  VS

vymezená  z jihu  silnicí  III/13521,  z východu  dálnicí  D3,  ze severu

vodotečí  na  hranici  s k.ú.  Zvěrotice,  ze západu  přeložkou  silnice

III/13521.  Část  lokality  leží  v ochranném  pásmu  dálnice  D3  je
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Na  lokalitu  je zpracována  územní  studie.Rozhodování  v území  je

podmíněno  zpracováním  územní  studie.

Plochu  je  možno  připojit  na dálnici  pouze  v místě  již  realizovaných

mimoúrovňových  křižovatek,  plocha  nebude  přímo  napojena  na

dálnici  D3.

Při  umísťování  staveb  nenarušovat  panoramatické  pohledy  na

město.
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v daném  znění.



II.  ČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Odpadní  vody  z města  budou  inadále  likvidovány  na  ČOV.
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odpadních  vod  z  nových  staveb  bude  v souladu  s platnou

legislativou.

24

Místní  komunikace  nawžené  v náwhových  plochách  pro  bydlení

jsou  budou  dopravně  napojeny  ze silnic  III.  třídy  a ze stávajících

místních  obslužných  komunikací.  Jsou  Budou  rovněž  zařazeny  do

funkční  skupiny  C -  obslužné  (dle  ČSN 736110)  a obousměrné

komunikace  se předpokládajív  typu  příčného  uspořádání  M02

7/30  (s šířkou  mezi  obrubníky  6,0m).

Cyklostezky  jsou  nawženy  pro  smíšený  provoz  pěších  a cyklistů.

Náwhová  cyklostezka  Veselí  nad  Lužnicí  -  Soběslav  je  vedena  v

souběhu  se stávající  komunikací  U3.  Pro  cyklostezku  Soběslav  -

Požadujeme  zahrnout  cyklostezku  mezi  městei'n  Soběslav  a i'něstskou

čásff  Chlebov,  včetně  cyklotrasy,  která  spojuje  část  cyklostezky  i'nezi

Soběslaví  a i'nostei'n  nad  Dálnicíc  D3  a iněstskou  část'í  Chlebov

38

Maximální  výšková  hladina  se vztahuje  k  nejvyšší  úrovni

stavebního  objektu  (u šikmých  sttech  hřeben,  u plochých  střech

výška  atiky,  či  římsy).  Do  této  výšky  se nezapočítávají

technologická  zařízení,  pokud  podstatnou  součástí  funkčnosti

zařízení  je  jeho  výška,  například  komíny,  stožáry,  výtahy  a podobně.

Požadujei'ne  stanovit  spodní  úroveň  od které  bude  iněřena  maxiinální

výška  staveb.  Požadujei'ne  doplnit  text:  Výška  staveb  bude  i'něřena  od

nejnižšího  inísta  přilehlého  upraveného  terénu,pokud  úzeinnístudie

nestanoví  jinak.

38
Správní  území  města  se nachází  v zájmovém  územf  Ministerstva  obrany,

ve vzdušném  prostoru  pro  létání  v malých  a přízemních

výškách...........................---

Požadujeine  prověřit  oprávněnost  zrušení  přeškitnutého  textu



Podmínečně  přípustné  jsou  :

- byt  správce  a pohotovostní  ubytování,  pokud  svým  umístěním

neomezují  hlavní  funkci

- zemědělská  výroba  rostlinná,  potravinářský  průmysl,  pokud  svou

činností  nerí  v rozporu  s funkcí  hlavní  a stávajícími  aktivitami

- logistická  centra,  pokud  budou  mít  zajištěné  napojení  na dálnici  mimo

obytnou  část  města

- dopravní  infrastruktura,  která  nemá  nadmístní  charakter,  pokud  svým

umístěním  neomezuje  hlavní  funkci

- malé  vodní  plochy  a vodoteče,  za podmínky,  že významně  neovlivní

vodní  poměry  v území

- ,,Skladování",které  nesouvisí  s výrobní  činností  v daném  místě.

Skladování  - dočasné  ukládání  materiálu,  zboží,  výrobků,  surovin  pro

pozdější  využití  při  výrobě,  nebo  k prodeji  a následné  expedici.

Předpokládá  se především  příjem  zboží,  umístění  zboží  do  skladu,

příprava  objednávky,  kontrola  zboží  a výrobků,  kontrola  dokumentace  a

objednávky,  vychystávání,  balení,  kompletování,  nakládání  a expedice.

Požadujeme  doplnit:Z  12-,,Pod  Račí  horou"

Na lokalitu  je zpracována  územní  studie

Plocha  určená  pro  výrobu.  Skladování  je přípustné,  pokud  nepředstavuje

převažující  využití  a pokud  souvisí  s výrobní  činností  v místě.  Z 20-,,Na

Douskách IIl" -  plocha pro výrobu  vymezená  z jihu silnicí 111/13521, z východu

dálnicí  D3, ze severu  vodotečí  na hranicis  k.ú.  Zvěrotice,  ze západu  přeložkou

silnice  111/13521i Skladování  je přípustné,  pokud  nepředstavuje  převažující

využití  nad  výrobní  činností  v místě.

46

Doplňkové  regulativy  pro  plochy  Z 12  a Z20

Parkování  a odstavování  vozidel  musí  být  zajištěno  na vlastním  pozemku,

včetně  ploch  pro  nákladní  automobily.

Srážkové  vody  (ze střech  objektů,  komunikací,  odstavných  ploch  apod.)

musí  být  likvidovány  na vlastním  pozemku  majitele  nemovitosti,  bez

zatížení  veřejné  kanalizační  sítě.

Výška  žádného  stavebního  objektu  nesmí  v ploše  Z12  překročit

nadmořskou  výšku  437  m.n.m  a v ploše  Z 20 nadmořskou  výšku  443

m.n.m.

Všechny  stavební  objekty  budou  zasazeny  do  území  tak,  aby  zejména  při

pohledu  z ulice  Petra  Bezruče  zůstala  požadovaná  viditelnost  dominanty

města  -  kostelní  věž.

Požadujeme  doplnit  maximální  výšku  budovy  12,5m,  pokud  územní  studie

nestanový  jinak.
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Požadujeme  doplnit  :zadání  pro  územní  studii:  tzn.  obsah,  rozsah,  cíle  a

účel  územní  studie

Požadujeme:  uvést  požadavek  na liniové  rozvržení  zeleně  v každém  jednotlivém

projektu  v daném  území,  zastavěnost  stavebních  parcel  je stanovena

maximálně  na 60%.  Z 12-,,Pod  Račí  horou"

Na lokalitu  je  zpracována  územní  studie

Plocha  určená  pro  výrobu.  Skladováníje  přípustné,  pokud  nepředstavuje

převažující  využití  a pokud  souvisí  s výrobní  činností  v místě.  Z 20-,,Na

Douskách lll"  -  plocha pro výrobu  vymezená  z jihu  silnicí  111/13521, z východu

dálnicí  D3, ze severu  vodotečí  na hranici  s k.ú.  Zvěrotice,  ze západu  přeložkou

silnice  111/1352L Skladování  je přípustné,  pokud  nepředstavuje  převažující

využití  nad  výrobní  činností  v místě.

Vysvětlivky:  "text  k připomínkovánf"  (sloupec  č.l  jsou  výňatky  z

územního  plánu

"Návrhy  na připomínku"  (sloupec  č.2  jedná  se o připomínky,  které

požadujeme  zapracovat  do  ÚP

Za Výbor  pro  PZ Soběslav:  Mgr.  Alena  Krejčová



Návrh  na  usnesení  - Město  Soběslav  vyhlašuje  pro

dlužníky  'ďMilostivé  léto  v Soběslavi"

Datum  zpracování:  3. prosince  2021

Zpracoval:  Miloš  Bučinský,  Ágnes  Němečková

Předkládá:  Miloš  Bučinský

Důvodová  zpráva:

Předkládaný  návrh  je  motivován  snahou  o narovnání  situace  pro obě

zastoupené  strany  - obec  i obyvatele.  Milostivé  léto  dle  části  druhé,  čl. IV

bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č, 286/2021 sb., v účinném znění umožňuje
vymanit  se z dluhu  zhruba  700  tisícům  obyvatel  ČR. Dlužníci  jejichž  dluh

doposud  město  nepředalo  exekutorovi  však  tuto  možnost  nedostali.  Pro  obě

strany  je přitom  schválení  návrhu  výhodné.

Tato  akce  může  městu  získat  finanční  prostředky,  které  jim  dlužníci  dluží,

bez  toho,  aby  dluh  narostl  pro  dlužřníka  na nesplatitelnou  částku.  Dluhy,  ke

kterým  již  narostlo  příslušenství  (penále)  jsou  často  nevymahatelné,

protože  dlužníci  na jejich  úhradu  nemají  finanční  prostředky  a díky  nárůstu

penále  úroků  z dluhu  nevidí  cestu  z dluhové  pasti  ven.

Obzvláště  v  posledních  letech  se  vzhledem  k pandemii  onemocnění

COVID-19  finanční  situace  obyvatel  zhoršila  a splácení  dluhů  se tak  mnohdy

stává  vzhledem  k nízkým  příjmům  nemožné.

Schválení  této  akce  pro  rozpočet  města  fakticky  neznamená  finanční  ztrátu,

jelikož  vymožení  dluhů  je v mnohých  případech  nerealistické.  Pokud  však

dojde  k odpuštění  penále,  lze  předpokládat,  že  dlužníka  bude  vidina

splacení  motivovat  k vyřešení  situace.

Reálně  tedy  schválení  tohoto  návrhu  může  městu  přinést  jinak

nedosažitelné  příjmy.



Návrh  usnesení:

Zastupitelstvo  města  schvaluje  usnesení  ve věci aplikace  tzv. Milostivého

léta nad rámec pravidel  vymezených Zákon č, 286/2021  Sb. Město Soběslav

rozšiřuje  platnost  Milostivého  léta  i na dlužníky,  jejichž  dluh  doposud  město

Soběslav  vymáhá  dle správního  řádu,  tedy  na dluhy,  které  nebyly  dosud

předány  k vymáhání  v  exekučním  fizení,  Platnost  "Milostivého  léta v

Soběslavi"  je stanovena  na období  od 15.L2022  do 15.4,2022.

Zastupitelstvo  města  ukládá  tajemníkovi  MěÚ Ing.  Radku  Bryllovi:

1,  zajistit  plnění  úkolů  spojených  s přípravou  a organizací  rozšířených

pravidel  Milostivého  léta.

2. zajistit  do 15.1.2022  písemné  oslovení  dlužníků  města  s informací,  že

mohou  využít  akce  "Milostivé  léto  v Soběslavi",  informací  o pťivodné  dlužné

jistině  a způsobu  jak  ji uhradit.


