
USNESENÍ  
z 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 15. prosince 2021 od 18:00 hodin  

ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

 

 

ZM 17/133/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření  

č. ZM 4/2021 – v předloženém znění. 

 

ZM 17/134/2021 
Zastupitelstvo města:  

1) Schvaluje rozpočet města Soběslavi 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., Diakonií ČCE – středisko Rolnička Soběslav a Správou města Soběslavi,  

s. r. o. 

 

ZM 17/135/2021 
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 m
2
, které jsou ve vlastnictví 

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

tj. 1.763.700 Kč + DPH. 

 

ZM 17/136/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemků p. č. 3491/1 a p. č. 3491/13 o celkové 

výměře 248 m
2 

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. 

 

ZM 17/137/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemků p. č. 1827/1 a p. č. 1830/1 o celkové 

výměře 75 m
2 

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

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

 

ZM 17/138/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemků p. č. 905 a p. č. 2/1 o celkové výměře 

183 m
2 

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

57 m
2
 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.  

 

ZM 17/139/2021 
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, 190/5, 

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 Paďourkových za cenu 142.674 Kč, 

všichni bytem Soběslav, dle znaleckého posudku. 

 



ZM 17/140/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 

2022 až 2031 v předloženém znění.  

 

ZM 17/141/2021 
Zastupitelstvo města zvolilo za člena Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav  

Ing. Jiřího Klímu.  

 

ZM 17/142/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh připomínek k 2. změně Územního plánu města 

Soběslav zpracovaný Výborem pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


