
POZVÁNKA
NA 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, 

které se koná ve středu 16. února 2022 od 18:00 hodin 
ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi

Program jednání:

1. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2022

2. OZV č. 1/2022, kterou se stanoví školský obvod základních škol

3. Majetkové převody

A: Záměr prodeje bytu v domě čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav 

B: Koupě pozemku p. č. 4004 v k. ú. Soběslav

C: Vzájemné darování pozemků s JčK po dokončení rekonstrukce předprostoru škol 

v Soběslavi
v

4. Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce

5. Různé

Ing. Jindřich Bláha v. r. 
starosta města Soběslavi

Mgr. Pavel Lintner v. r. 
místostarosta města Soběslavi



Členům Zastupitelstva města Soběslavi
Soběslav 4. února 2022

v

PROGRAM JEDNANÍ:
1. Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2022
2. OZV č. 1/2022 , kterou se stanoví školský obvod základních škol
3. Majetkové převody

A: Záměr prodeje bytu v domě čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav 
B: Koupě pozemku p. č. 4004 v k. ú. Soběslav
C: Vzájemné darování pozemků s JčK po dokončení rekonstrukce předprostoru škol 
v Soběslavi

4. Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce
5. Různé

K bodu č. 1 - Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2022

V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu změny č. 1 rozpočtu města v roce 2022 včetně tabulkové přílohy 

a komentáře zpracovaná vedoucí finančního odboru MěÚ Soběslav Bc. Zuzanou 
Schejbalovou

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

K bodu č. 2 - OZV ě. 1/2022, kterou se stanoví školský obvod základních škol

V příloze:
■ důvodová zpráva k návrhu OZV č. 1/2022, kterou se stanoví školský obvod základních škol 

zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu základních škol, 
zpracovaná vedoucí finančního odboru MěÚ Soběslav Bc. Zuzanou Schejbalovou

■ návrh OZV č. 1/2022, kterou se stanoví školský obvod základních škol zřizovaných městem 
Soběslav a část společného školského obvodu základních škol

■ návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu
Návrh na usnesení - viz důvodová zpráva zpracovaná vedoucí finančního odboru MěÚ Soběslav 
Bc. Zuzanou Schejbalovou

K bodu ě. 3 — Majetkové převody

V příloze:
■ důvodové zprávy včetně návrhů na usnesení k bodu č. 3 - Majetkové převody - zpracované 

vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Janou Křemenovou, DiS.
A: Záměr prodeje bytu v domě čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav 
B: Koupě pozemku p. č. 4004 v k. ú. Soběslav
C: Vzájemné darování pozemků s JčK po dokončení rekonstrukce předprostoru škol v Soběslavi

v
K bodu č. 4 - Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce
Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav zpracovaný Ing. Pavlem Plátem a Mgr. Jiřím Cihlářem.

V příloze:
■ Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce
■ reakce tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla k Žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem 

obce
■ Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce - doplnění žádosti



odbor finanční
náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav 

tel. č.: 381508129 , mob.: 725508357 
e-mail: scheibalova@musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Město Soběslav

Změna rozpočtu města na rok 2022 - Rozpočtové opatření č. ZM 1/2022
DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Rozpočtové opatření č. ZM 1/2022 rozšiřuje schválený rozpočet města Soběslavi o nové 

příjmy a výdaje, které vznikly během začátku roku 2022. Jedná se zejména o přijatá 
rozhodnutí dotací, či upřesnění příjmů a výdajů dle uzavřených smluv a dalších dokumentů. 

Navrženým opatřením se zvyšuje celkový objem rozpočtových příjmů města na rok 2022 o 

1 560 949,28 Kč a výdajů o 1 866 201,76 Kč. Z rozpočtového opatření č. ZM 1/2022 vzniká 

schodek ve výši 305 252,48 Kč, který bude kryt z prostředků na bankovních účtech města. 

Konkrétní změny jsou uvedeny v přiložené tabulce s komentářem.

Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2022 částky 

185 168 459,28 Kč, výdajů 212 658 635,76 Kč a na financování bude použito 27 490 176,48 ze 

schváleného úvěru a z rezervy na běžných účtech.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi - Rozpočtové opatření 
č. ZM 1/2022 v předloženém znění.

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Schejbalová 
Vedoucí odboru Starosta města

Přílohy: Rozpočtové opatření č. ZM 1/2022 - tabulka s komentářem

Změny schválené radou města Soběslavi týkající se rozpočtu 2021 - tabulka



Návrh na změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2022 - Rozpočtové opatření č. ZM 1/2022

č. Název položky Příjmy Výdaje
1. Příjmy - nedaňové příjmy - školství - 1 000 000,00 Kč

2.
Příjmy - Vodní hospodářství - pronájem zařízení dle 
uzavřené smlouvy 1 000 000,00 Kč

3. Příjem dotace LHO - 228 706,00 Kč

4. Příjem nekapitálové náhrady na pořízení LHO 228 706,00 Kč

5.
Příjem části dotace - Nástavba Senior - domu v 
Soběslavi 289 747,52 Kč

6. Příjem dotace na výdaje NRP 2021 - dle rozhodnutí - 20 000,00 Kč
7. Výdaje NRP 2021 20 000,00 Kč
8. Příjem dotace na výdaje NRP 2022 - dle rozhodnutí 1 188 000,00 Kč
9. Výdaje NRP 2022 1 188 000,00 Kč

10.
Příjem peněžitého daru od obce Přehořov- pořízení 
ukazatele rychlosti 33 000,00 Kč

11.
Pořízení stomatologického křesla - nová zubní 
ordinace 610 000,00 Kč

12.
Příjem dotace - souhrnný dotační vztah - úprava dle 
rozhodnutí - 18 000,00 Kč

13.
Příjem vratký dotace - Podpora zajištění LSPP 
(Poliklinika Soběslav) 71 005,76 Kč

14. Odeslání vratký dotace - Podpora zajištění LSPP 71 005,76 Kč
Celkem 1 543 753,28 Kč 1 849 005,76 Kč

15. Financování - použití prostředků z BÚ 305 252,48 Kč
Celkem 1 849 005,76 Kč 1 849 005,76 Kč
pozn.: NRP = náhradní rodinná péče, LHO = lesní hospodářské osnovy, 
LSPP = Lékařská služba první pomoci

Zpracovala: Mgr. Krejčí



Komentář k návrhu na změnu rozpočtu města Soběslavi
na rok 2022 - rozpočtové opatření č. ZM 1/2022

Položka č. 2 obsahuje navýšení příjmů v kapitole Vodního hospodářství dle platně 
uzavřené smlouvy o pronájmu vodohospodářského zařízení, které je ve vlastnictví města.

V roce 2022, po vyhotovení Lesních hospodářských osnov dodavatelem, bude přijata 

nekapitálová náhrada na tyto osnovy. Do rozpočtu na rok 2022 byla tato částka zahrnuta 
jako dotace. Položkami č. 3 a 4 se upravuje pouze formální přijetí na správnou položku 

rozpočtu.

Položka č. 5 obsahuje upřesnění zbývající částky dotace na Nástavbu Senior - domu 
v Soběslavi dle rozhodnutí MPSV v souvislosti s již přijatou částí dotace v roce 2021.

Dle rozhodnutí Úřadu práce ČR dochází ke snížení příjmu dotace určené na pokrytí 

nákladů na zajišťování náhradní rodinné péče pro r. 2021 o částku 20 000 Kč, položky č. 6 a 7 

návrhu.

Město Soběslav zároveň obdrželo rozhodnutí o výši dotace na výdaje určené na 

pokrytí nákladů na zajišťování náhradní rodinné péče pro r. 2022. Jedná se o částku ve výši 

1 188 000 Kč, položky č. 8 a 9.

Město Soběslav v souvislosti s pořízením ukazatele rychlosti do rozmezí obcí Chlebov 

a Přehořov ke konci roku 2021, obdrží od obce Přehořov peněžitý dar ve výši 33 000 Kč. 

Město Soběslav ze svého rozpočtu v r. 2021 vyčerpalo na pořízení ukazatele částku 66 550 

Kč.

Během měsíce dubna bude v prostorách budovy Polikliniky Soběslav otevřena nová 

zubní ordinace MUDr. Veroniky Kloučkové. Město Soběslav ze svého rozpočtu pořídí 
stomatologické křeslo, které bude majetkem města a paní doktorce bude tento majetek 

pronajat na základě Smlouvy o nájmu movité věci.

Na základě oznámení od Krajského úřadu Jihočeského kraje, který obdržel dopis 
z Ministerstva financí se nepředpokládají změny v propočtu příspěvku na výkon státní správy 

pro obce na rok 2022. V souladu s rozpočtem Jihočeského kraje na rok 2022 schváleným 
Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 16. 12. 2021, byl oznámen objem dotace v rámci 

souhrnného dotačního vztahu ve výši 20 482 000 Kč pro město Soběslav. Na základě tohoto 

rozhodnutí dochází k úpravě dotace dle konečného rozhodnutí, položka č. 12.

Vzhledem k neobsazenosti služeb LSPP v plném rozsahu na Poliklinice Soběslav je 

dotace na „Podporu zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje'' 
čerpána pouze částečně a je nutné v rámci finančního vypořádání vrátit nevyčerpanou 

zálohu ve výši 71 005,76 Kč, položky č. 13 a 14.

Předkládaný návrh změny rozpočtu města Soběslavi obsahuje na položce č. 1 snížení
nedaňových příjmů v oblasti školství v důsledku očekávaného nižšího plnění. Do rozpočtu na
r. 2022 byla zahrnuta již obdržená vratka od ZŠ. E. Beneše, která byla předmětem rozpočtu r.
2021.



Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů města v roce 2022 

částky 185 168 459,28 Kč, výdajů 212 658 635,76 Kč a na financování bude použito 

27 490 176,48 Kč z účtů města (částečně z rezervy na běžných účtech města a částečně ze 

schváleného úvěru).

Příjmy v Kč Výdaje v Kč Financování v Kč

Schválený rozpočet 183 624 706 210 809 630 27 184 924

Úpravy 1 543 753,28 1 849 005,76 305 252,48

Upravený rozpočet 185 168 459,28 212 658 635,76 27 490 176,48

Zpracovala: Mgr. Lucie Krejčí



Rozpočtové opatření č. RM 2/2021
Schváleno usnesením Rady města Soběslavi č. 1/003/2022 ze dne 11.1. 2022

zm.č. Popis změny Příjmy Výdaje

1.

Oprava dotace na místní komunikace Na 
Svépomoci

- 3,03
Kč

2.
Oprava dotace na místní komunikace Na 
Svépomoci

- 3,03
Kč

3. Dotace od obcí
- 10 000,00
Kč

4. Ozdrav, hosp. zvířat, pol.a spec.plod. a svl.
- 10 000,00
Kč

5. Dotace OP VVV - ZŠ Komenského - 2x
- 863 204,00
Kč

6. Dotace již poslána a zahrnuta do rozpočtu
- 863 204,00
Kč

7. Snížení dotace LSPP
- 255 000,00
Kč

8. Nepřeposlání zůstatku dotace LSPP - snížení
- 255 000,00
Kč

9. Dotace OP VVV- ZŠ E. Beneše - příjem
949 457,00

Kč

10. Odeslání dotace OP VVV - ZŠ E. Beneše
949 457,00

Kč

11. Odvádění a čistění odpad.vod - opravy
180 000,00

Kč

12.
Ostatní záležitosti pozemních komunikací- 
opravy

- 180 000,00
Kč

13. Celkem
- 178 750,03
Kč

- 178 750,03
Kč

14. Financování Kč

Celkem
- 178 750,03
Kč

- 178 750,03
Kč

Zpracovala: Mgr. Krejčí



FO 2/2022 V Soběslavi dne: 2 2 2022

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAV

Dne 16.2. 2022

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 1/1022, kterou se stanoví školský obvod 

základních škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu 

základních škol.

Důvodová zpráva:

Zákon č 561/2004 Sbv o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ukládá obcím povinnost vymezit školské obvody spádové školy a 
je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, pak musí obec stanovit školské obvody 
obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV).

V Soběslavi je v současnosti platná OZV č. 2/2019, ze dne 25. 9. 2019, kterou se mění OZV 
č. 4/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav a 
části společných školských obvodů.

Město Soběslav je zřizovatelem dvou základních škol - Základní škola Soběslav, 
Komenského 20, s kapacitou 460 žáků a Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 
50, s kapacitou 640 žáků.

Obecně závazná vyhláška vymezuje každé z těchto základních škol její školský obvod, tj. 
spádové území města Soběslavi, definované výčtem ulic a částí města, přičemž je plně 
pokryto území města Soběslavi, a na základě uzavřených dohod s okolními obcemi 
zároveň část společného školského obvodu ZŠ, a to takto:

ZŠ Komenského, je spádová pro 2 obce: Hlavatce a Vesce.
ZŠ E. Beneše, je spádová pro 16 obcí: Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice, Komárov, 
Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, 
Třebějice, Vlastiboř a Zvěrotice.

Na základě analýzy docházky dětí ze Soběslavi i spádových obcí a zároveň ze statisticky 
vytvořeného předpokladu docházky těchto dětí je patrný nárůst u obou základních škol.

Vlivem výstavby nových rodinných domů ve spádovém obvodu Základní školy Soběslav, 
Komenského 20, byla její kapacita několikrát navýšena, ale další navýšení již možné 
není.
V loňském roce po zápisech dětí k povinné školní docházce zde došlo k velkému převisu 
a vedení školy bylo nuceno přistoupit k losování z řad zájemců.



Podobná situace s velkým převisem zájemců nastala v roce 2019 i u MŠ DUHA. Problém 
vyřešilo přijetí nové OZV č. 3/2019, která stanovila jeden školský obvod pro obě 
mateřské školy.

Ze školského zákona vyplývá pro obec povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné 
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Pokud obec nemá zřízenou 
základní školu zajišťuje plnění povinné školní docházky dětí v základní škole zřizované jinou 
obcí na základě dohod o vytvoření společného školského obvodu.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhujeme vydat novou OZV, kde bude stanoven 
pouze jeden školský obvod pro obě základní školy v Soběslavi, kterým bude celé území 
města Soběslavi. Předložený návrh vyhlášky byl zaslán k posouzení odboru dozoru a 
kontroly Ministerstva vnitra ČR, které neshledalo rozpor se zákonem.

V tomto smyslu bude nutno stávající dohody se smluvními obcemi ukončit a zároveň 
uzavřít nové. Tyto dohody musí být dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích („Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o spolupráci obce s 
jinými obcemi a o formě této spolupráce") schváleny zastupitelstvem města Soběslavi i 
dotčených obcí. Všechny výše jmenované obce mají zájem uzavřít nové dohody a 
zároveň aktualizovat svoji příslušnou OZV. Dohody budou uzavřeny na dobu neurčitou 
s možností oboustranně vypovědět bez uvedení důvodu, s roční výpovědní lhůtou.

S navrženým postupem byli rovněž seznámeni ředitelé obou ZŠ, kteří s ním souhlasí. 
Přijímací řízení do základních škol bude probíhat na základě nových kritérií stanovených 
řediteli ZŠ.

NÁVRH USNESENÍ

1) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se stanoví 
školský obvod základních škol zřizovaných městem Soběslav a část společného 
školského obvodu základních škol, v předloženém znění.

2) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dohod o vytvoření společného školského 
obvodu spádových základních škol s obcemi Borkovice, Dírná, Dráchov, Hlavatce, 
Klenovice, Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, 
Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice v souvislosti 
s novou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2022, kterou se stanoví školský obvod 
základních škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu 
základních škol.

Přílohy: Návrh OZV č. 1/2022
Návrh dohody

Zpracovala: Bc. Zuzana Schejbalová Předložil: Mgr. Pavel Lintner
vedoucí odboru místostarosta města



Město Soběslav

Obecně závazná vyhláška č. I/IOU,
kterou se stanoví školský obvod základních škol zřízených městem Soběslav a

část společného školského obvodu

Zastupitelstvo města Soběslav se na svém zasedání dne .................. usnesením ZM ...............

usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 10 
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12^2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a na základě zákona tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1
Stanovení školských obvodů

1. Na území města se stanovuje pro zřizované základní školy Základní škola Soběslav, 

Komenského 20 a Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, školský obvod 

území města Soběslavi.

2. Na základě dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu je území města 
Soběslav částí společného školského obvodu Základní školy Soběslav, Komenského 20 

a Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50.

ČI. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2019, ze dne 25. 9. 2019, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Soběslav a části společných školských obvodů, ze dne 14. 12. 2005, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2014.

ČI. 3

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Pavel Lintner 
místostarosta

Ing. Jindřich Bláha 
starosta



DOHODA
o vytvoření společného školského obvodu

MěstoSOBĚSLAV
IČ 002 52 921, DIČ CZ00252921 
se sídlem náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav 
zastoupené panem Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města 
dále jen „město"

a

Obec.................
IČ:....................
se sídlem.......................................
zastoupená panem................................ . starostou obce
dále jen „obec"

uzavírají na základě ustanovení §178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a §160 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne tuto

DOHODU
o vytvoření společného školského obvodu

základní školy, jejíž činnost vykonávají

Základní škola Soběslav, Komenského 20
sídlo: Komenského 20/22, Soběslavi, 392 01 Soběslav 
IČ 00582786 
příspěvková organizace

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
sídlodř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, Soběslav II, 392 01 Soběslav 
IČ 00582841 
příspěvková organizace

I.

Úvodní ustanovení

1.

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím 
území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve 
školách zřízených při těchto školských zařízeních.



Město je zřizovatelem shora uvedených základních škol, které jsou v souladu s ustanovením § 141 školského 
zákona zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a poskytují plnění povinné školní docházky.

3.
Obec není zřizovatelem žádné základní školy, v jejíž působnosti je poskytování plnění povinné školní docházky.

4.
Město a obec se v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 až 4 školského zákona dohodly vytvořit společný školský 
obvod k zajištění podmínek plnění povinné školní docházky.

II.

Předmět dohody

2.

1.
Smluvní strany se dohodly na vymezení společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost 
vykonávají Základní škola Soběslav, Komenského 20, a Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, 
jejichž zřizovatelem je město.

2.

Společný školský obvod spádové základní školy je tvořen územím města Soběslavi a územím obce.

3.
Každá ze smluvních stran se zavazuje vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví příslušnou část 
společného školského obvodu.

4.
Společný školský obvod vznikne dnem nabytí účinnosti obecně závazných vyhlášek, přijatých městem a obcí ve 
smyslu předchozího odstavce tohoto článku dohody.

5.
Obecní úřad obce je povinen poskytnout uvedeným spádovým základním školám s dostatečným předstihem před 
termínem zápisu k plnění povinné školní docházce seznam dětí, pro které jsou tyto školy spádové a jichž se týká 
povinnost podle § 36 odst. 4 školského zákona. Seznam obsahuje vždy: jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
datum narození a adresa místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince adresa místa pobytu dítěte.

Doba trvání smluvního vztahu

1.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.

Tato dohoda může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran uzavřenou na základě 
návrhu jedné ze smluvních stran na zrušení dohody dle ust. § 167 odst. 1 písm. a) správního řádu. Tato dohoda 
může být ukončena rovněž na základě návrhu jedné ze smluvních stran o zrušení dohody z důvodů uvedených v 
ust. § 167 odst. 1 písm. b) - e) správního řádu (změna poměrů, rozpor s právními předpisy, ochrana veřejného 
zájmu a nové skutečnosti).



Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, a to i 
bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 12 měsíců a počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, kdy písemná výpověď byla doručena druhé smluvní straně.

3.

IV.

Závěrečná ustanovení

1.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují své podpisy.

3.
Tato dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá se smluvních stran obdrží 1 vyhotovení 
této dohody, kopii dohody základní školy.

4.
Zastupitelstvo města Soběslav schválilo uzavření této dohody dne.............. usnesením číslo.........................

5.
Zastupitelstvo obce.................schválilo uzavření této dohody dne..............  usnesením číslo..........................

V Soběslavi dne

Město: Obec:

Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou 
starostou města



odbor organizační a správy majetku
náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav 

tel. č.: 381508113 , mob.: 725302589 
e-mail: kremenova(5)musobeslav.cz . www.musobeslav.cz

Město Soběslav

Záměr prodeje bytu (byt se všemi součástmi a příslušenstvím, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku) v domě 
č.p. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Usnesením zastupitelstva města č. 16/128/2017 ze dne 19.12.2017 byl schválen prodej bytů 
s podílem na společných prostorech v domech č.p. 373 a 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, 
formou nabídky současným nájemníkům, kteří projevili zájem. Postupem času došlo 
k prodeji bytů, o které nebyl zájem a které zůstaly ve vlastnictví města. K dnešnímu dni 
zůstávají městu Soběslav dvě bytové jednotky, a to v domě č.p. 374. Nyní se nájemce bytu 
ve 2. nadzemním podlaží, o velikosti 2+1, o výměře 65,1 m2 přestěhoval a bytová jednotka 
č. 374/3 nacházející se na pozemku p.č. 1010/7 v k.ú. Soběslav zapsaná v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 5318 se uvolnila k prodeji.
Předkládáme proto zastupitelstvu města návrh podmínek prodeje tohoto bytu formou 
výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek před veřejností za stejných 
podmínek jako při předchozím prodeji schválených usnesením ZM č. 14/102/2021 dne 
28.04.2021 pouze s rozdílem navýšené minimální kupní ceny bytu ze 700.000 Kč na 
1.000.000 Kč.
Předmětem návrhu prodeje je:

a) byt se všemi součástmi a příslušenstvím (tj. sklepem a balkónem), nacházející se ve 
druhém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II

b) spoluvlastnicky podíl na společných částech domu.
c) spoluvlastnický podíl na pozemku

Podmínky prodeje bytu byly radou města projednány a doporučeny zastupitelstvu města ke 
schválení dne 25.01.2022 usnesením č. 2/021/2022.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 374/3, tj. bytu (se všemi 

součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 

a pozemku) ve vlastnictví města Soběslavi na pozemku p.č. 1010/7 v k.ú. Soběslav, ve 
2. nadzemním podlaží domu č.p. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1 a výměře 
65,1 m2, dle následujících podmínek:

a) prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním 
obálek před veřejností

b) účastníkem výběrového řízení může být pouze fyzická osoba nebo manželé, každý 
účastník může podat pouze jednu nabídku



odbor organizační a správy majetku
náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav 

tel. č.: 381508113 , mob.: 725302589 
e-mail: kremenova(5)musobeslav.cz . www.musobeslav.cz

Město Soběslav

c) minimální kupní cena bytu činí 1.000.000 Kč
d) podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné peněžní jistoty při podání 

nabídky ve výši 50.000 Kč na účet města (nevratná při odstoupení od nabídky)
e) splatnost zbylé kupní ceny je před podpisem kupní smlouvy
f) vítězem výběrového řízení bude uchazeč, který nabídne nejvyšší kupní cenu. 

V případě rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas podání.

Zpracovatel:
Jana Křemenová/DiS.

/Vedoucí odboru

Předkladatel:
Mgr. Pavel Lintner 
Místostarosta města



odbor organizační a správy majetku
náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav 

tel. č.: 381508113 , mob.: 725302589 
e-mail: kremenova(5)musobeslav.cz . www.musobeslav.cz

Město Soběslav

Koupě pozemku p.č. 4004 v k.ú. Soběslav 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Česká republika v zastoupení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, 

nabízela výběrovým řízením s aukcí elektronickou formou pozemek p.č. 4004 o výměře 
741 m2 v k.ú. Soběslav. Pozemek je sice vedený v katastru nemovitostí jako vodní plocha, ale 

nachází se na něm zeleň a náletové dřeviny. Vzhledem ktomu, že jej bude možno využít jako 

alternativní trasu plánované cyklostezky nebo k případné směně za stejným záměrem, 

zapojilo se město Soběslav prostřednictvím odboru OOSM do elektronické aukce a 
vysoutěžilo pozemek za částku 12.311 Kč, což při výměře 741 m2 činí 16,61 Kč/m2. 

Předkládáme proto zastupitelstvu města k projednání koupi tohoto pozemku. Náklady 

spojené s převodem pozemku uhradí město Soběslav. Rada města na svém zasedání dne 

25.01.2022 tuto koupi pozemku projednala a svým usnesením č. 2/030/2022 doporučuje 

zastupitelstvu města schválit.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 4004 o výměře 741 m v k.ú. Soběslav, 
který je ve vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Praha, do vlastnictví města Soběslav za cenu 12.311 Kč.

Zpracovatel:
Jana Křemenová, DjS. 
Vedoucí odboru

Předkladatel:
Mgr. Pavel Lintner 
Místostarosta města
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odbor organizační a správy majetku
náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav 

tel. č.: 381508113 , mob.: 725302589 
e-mail: kremenova(5)musobeslav.cz , www.musobeslav.cz

Město Soběslav

Vzájemné darování pozemků s Jihočeským krajem po dokončení rekonstrukce 
předprostoru škol v Soběslavi

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Po provedené modernizaci předprostoru škol v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše předkládáme 
zastupitelstvu města k projednání vypořádání pozemků pod chodníky a komunikacemi 

dotčených stavbou. Jedná se o vzájemné darování jednotlivých dílů z pozemků p.č. 3919/2 a 
3988 o celkové výměře 90,2 m2 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje a dílů z p.č. 359/1 
a 3919/1 o celkové výměře 86 m2 v dosavadním vlastnictví města Soběslav. Všechny pozemky 

jsou v k.ú. Soběslav. Vzájemné darování bude uskutečněno bez doplatku následovně:

Jihočeský kraj převede městu Soběslav

p.č. 3919/7-z p.č. 3919/2 2 m2

díl 11)-z p.č. 3988 33 m2

díl pl) - z p.č. 3988 1 m2

díl ol)-z p.č. 3919/2 5 m2

díl kl) - z p.č. 3919/2 10 m2

díl nl) - z p.č. 3988 7 m2

díl jl)-z p.č. 3919/2 0,2 m2

p.č. 3988/2-z p.č. 3988 3 m2

p.č. 3919/13-z p.č. 3919/2 29 m2

celkem 90,2 m2

město Soběslav převede Jihočeskému kraji
díl y) - z p.č. 359/1 7 m2

díl gl) - z p.č. 3919/1 79 m2

celkem 86 m2

Rada města svým usnesením č. 2/029/2022 ze dne 25.01.2022 doporučuje zastupitelstvu 
města vzájemné darování schválit. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany rovným dílem.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města schvaluje vzájemné darování částí pozemků p.č. 3919/2 a p.č. 3988 
o celkové výměře 90,2 m2, v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za části pozemků 

p.č. 359/1 a p.č. 3919/1 o celkové výměře 86 m2, v dosavadním vlastnictví města Soběslav, 

vše v k.ú. Soběslav.

Zpracovatel:
Jana Křemenová, D,fí 
Vedoucí odboru

Předkladatel:
Mgr. Pavel Lintner 
Místostarosta města
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Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce

Stav věci:

Dne 18.12. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Soběslavi usnesením č. ZM/7/045/2019 
zprávu o uplatňování ÚP Soběslav, která obsahovala zadání ke změně č. 2 ÚP Soběslav. Následně 
dne 28. 4. 2021 vydalo Zastupitelstvo města Soběslav usnesení č. ZM 14/107/2021 o 
následujícího obsahu:

„Zastupitelstvo města souhlasí:

a) s materiálem „Návrh úprav pro plochy smíšené výrobní SV" pro změnu č. 2 Územního 
plánu města Soběslav předloženým Výborem pro rozvoj Průmyslové zóny města Soběslav,

b] s předáním materiálu „Návrh úprav pro plochy smíšené výrobní SV" zpracovateli Územního 
plánu města Soběslav k jeho posouzení a zapracování do změny č. 2 Územního plánu města 
Soběslav."

Dále dne 22. 9. 2021 Zastupitelstvo města Soběslav usnesením č. ZM 16/131/2021 
vyslovilo souhlas 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

Dne 19. 10. 2021 byla na úřední desce Městského úřadu Soběslav zveřejněna vyhláška 
Městského úřadu Soběslav, odbor regionálního rozvoje ze dne 19. 10. 2021 č. j. MS/21423/2021, 
sp. zn. MS/01397/2020/07, kterou bylo oznámeno zveřejnění návrhu změny č. 2 Územního plánu 
Soběslav pro společné jednání (dále jen „Změna č. 2 ÚP"). Z návrhu Změny č. 2 ÚP vyplývá, že 
nebyla přijata podstatná část regulace schválené a navrhované Zastupitelstvem města Soběslav, 
aniž by tento postup byl zpracovatelem Změny č. 2 ÚP v jeho textové části řádně odůvodněn.

Předmět záležitosti:

Název: Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav 
Zpracoval: Ing. Pavel Plát,

Mgr. Jiří Cihlář, spolupracující advokát, Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. 
Datum zpracování: 30.11.2021
Předkladatel: Občanský podnět dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení)

My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů projednalo níže specifikovanou záležitost v oblasti samostatné působnosti. 
Záležitost se týká Změny č. 2 ÚP, konkrétně regulace vztahující se k zastavitelným plochám Z12 a 
Z20; průmyslová zóna Soběslav. Územní plán a jeho změny jsou pořizovány orgány státní správy, 
samosprávě (Zastupitelstvu města Soběslavi) však náleží vydávání klíčových rozhodnutí a 
navrhování základní koncepce rozvoje města. Část svých kompetencí vykonává zastupitelstvo



přímo na svých jednáních (rozhoduje o pořízení, schvaluje zadání a pokyny, vydává územní plán 
a jeho změny atd.) a část prostřednictvím tzv. určeného zastupitele.

My, níže podepsaní občané máme za to, že zpracovatel Změny č. 2 ÚP nepostupuje 
v souladu se Zastupitelstvem města Soběslavi schválenou a požadovanou koncepcí rozvoje 
průmyslové zóny Soběslav.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Soběslav ukládá určenému zastupiteli panu Ing. Jindřichu Bláhovi a 
zpracovateli změny č. 2 Územního plánu města Soběslav posoudit a zapracovat do změny č. 2 
Územního plánu města Soběslav následující regulaci:

1. bude doplněna výšková regulace pro plochy Z20 a Z12 stanovující maximální výšku staveb 
vzhledem k rostlému terénu maximálně 10 metrů;

2. pro plochu Z12 budou jako nepřípustná využití uvedena logistická centra;

3. pro plochu Z20 bude stanoveno jako přípustné využití skladování pouze za podmínky, že 
nepředstavuje převažující využití a pokud souvisí s výrobní činností v daném místě;

4. rozhodování o změnách v území pro plochy Z12 a Z20 bude podmíněno vydáním 
regulačního plánu.

Odůvodnění žádosti:

Stávající území plán města Soběslav byl vydán v roce 2012, jeho změna č. 1 pak v roce 
2017. V lokalitě mezi městem Soběslav a dálnicí D3 vymezuje územní plán rozsáhlé zastavitelné 
plochy VS - plochy smíšené výrobní. Největší z nich jsou zastavitelné plochy Z12 a Z20.

Dne 12. 5. 2020 byl na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a informačním 
systému EIA zveřejněn záměr „Průmyslová zóna Soběslav", kód záměru JHC938. Tento ve své 
původní podobě počítal s výstavbou 4 hal o celkové zastavěné ploše 71.796 m2 a zpevněných 
ploch o ploše 55.459 m2. Tento záměr byl koncipován jako logistické centrum. Logistická centra 
takového rozsahu pak mají značný negativní vliv na dopravní zatížení lokality, hluk, znečištění 
ovzduší, zábor zemědělského půdního fondu, krajinný ráz apod. Logistická centra pak bývají 
situována především v blízkosti dálnic, právě s ohledem na vysoké nároky na zajištění dobré 
dopravní dostupnosti.

Před vybudováním dálnice D3 nebyly obce a města v trase této dálnice postaveny před 
otázku možné výstavby obrovských logistických center. Územní plány těchto obcí s řešením 
takové problematiky nepočítaly a nebyly na ní připraveny. Dle názoru mnohých, ostatně i 
samotného Zastupitelstva města Soběslavi i Územní plán města Soběslavi na takto rozsáhlý záměr 
nebyl připraven a vůbec s ničím podobným nepočítal. Územní plán tak neobsahuje prakticky 
žádnou regulaci území, respektive ta stávají je evidentně nedostačující. Město Soběslav pak 
postupně vyvíjí snahu nastavit určité regulační mantinely předmětné lokality. Za tímto účelem byl 
pak i dne 3. 2. 2021 usnesením Zastupitelstva města Soběslavi č. ZM 13/094/2021 ustanoven 
Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny.

Tento Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny navrhl Zastupitelstvu města Soběslavi jasný 
návrh koncepce regulace v předmětné lokalitě, a to v dokumentu Návrh úprav pro plochy smíšené
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výrobní SV. Tento dokument Zastupitelstvo města Soběslav přijalo, schválilo a postoupilo 
zpracovateli Změny č. 2 ÚP k posouzení a zapracování. Zpracovatel však požadovanou regulaci 
odmítl prakticky bez jakéhokoliv odůvodnění, respektive s odůvodněním pouze vágním a 
opřeným o hypotetické úvahy o využití železniční nákladní dopravy (namísto kamionové). 
Negativně se pak zpracovatel Změny č. 2 ÚP postavil i k regulaci, kterou navrhl Výbor pro rozvoj 
Průmyslové zóny pro účely přípravy podmínek smluvní regulace s investorem.

Směr, jakým se bude město Soběslav rozvíjet je do značné míry jeho politické rozhodnutí. 
Součástí práva na samosprávu svého území je pak si rozhodnout, na kterých místech hodlá jakou 
aktivitu podpořit či naopak vyloučit Dokumentem, který toto oprávnění v první řadě realizuje je 
pak územní plán. Dle našeho názoru město Soběslav (Zastupitelstvo a Výbor pro rozvoj 
Průmyslové zóny) vyslovilo jasné politické zadání ohledně směřování rozvoje v dané lokalitě, a to 
v rámci Návrhu úprav pro plochy smíšené výrobní SV i v rámci podmínek pro přípravu textu 
smlouvy pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav. Zpracovatel však tyto návrhy v převažující míře 
odmítl a do Změny č. 2 ÚP nezapracoval, respektive často ani nevyvinul v tomto směru žádnou 
snahu o jejich zapracování. Z argumentace zpracovatele Změny č. 2 ÚP máme tak dojem, že se 
snaží městu Soběslav vnucovat směr, kterým se má město rozvíjet, a to za situace, kdy 
Zastupitelstvo města Soběslav poměrně jasně vyjádřilo své politické stanovisko, a to nastavit 
v lokalitě podrobnější regulaci. Není nám jasné, z jakého důvodu toto zpracovatel Změny č. 2 ÚP 
odmítá.

Z uvedených důvodů navrhujeme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi znovu vyslovilo 
jasný pokyn zapracovat do Změny č. 2 ÚP určitou nezbytnou míru regulace. Dle našeho názoru je 
totiž nyní nejvyšší čas, neboť doposud nebyl v území povolen žádný záměr rozsáhlého 
logistického centra, žádný není předmětem územního řízení, ani nebylo pro žádný takový záměr 
vydáno souhlasné stanovisko z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí.

Regulace, kterou navrhujeme do určité míry opakuje požadavky vyjádřené v Návrhu 
úprav pro plochy smíšené výrobní SV. Tyto pak navazují na stávající regulaci dle platného 
Územního plánu města Soběslav ve znění změny č. 1 a vychází z Územní studie „Průmyslová zóna 
- U dálnice v Soběslavi" zpracované v červnu 2014 Ing. arch. Janem Stachem, která se týkala právě 
území ploch Z12 a Z20. Jedná se tak o regulaci kontinuálně navazující na tu stávající a o regulaci 
přiměřenou. Dle našeho názoru zejména však potřebnou.

Současně dáváme ke zvážení stanovit požadavek, aby rozhodování o změnách v území pro 
plochy Z12 a Z20 bylo podmíněno vydáním regulačního plánu. Regulační plán představuje 
podrobnější územně plánovací dokumentaci než je územní plán. Pořizuje se pro určitou 
vymezenou plochu a umožňuje stanovit podrobnější regulaci území, konkrétně umožňuje stanovit 
podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu 
hodnot a charakteru území, pro vytváření příznivého životního prostředí, podmínky pro vymezení a 
využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí 
veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření (viz ustanovení § 61 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Regulační plán pak umožňuje závazným způsobem zakotvit podrobnější regulaci 
požadovanou a schválenou Zastupitelstvem města Soběslavi. Především pak tu regulaci, která se 
objevuje v podmínkách pro přípravu textu smlouvy pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav. Tato 
byla totiž z velké části zpracovatelem Změny č. 2 ÚP odmítnuta právě z důvodu její podrobnosti 
náležící již úpravě regulačního plánu. Dle našeho názoru je pak vhodnější zakotvit potřebnou 
regulaci území závazně přímo regulačním plánem, namísto snahy ji prosadit do nejisté smlouvy. 
Významnou výhodou by pak bylo to, že regulace uvedená v regulačním plánu by byla závazná a

3



nepřekročitelná jak při povolování záměru výstavby, tak i při jeho případných změnách 
v budoucnu, a nebylo by potřeba se jí domáhat soudně až v okamžiku, kdy by došlo k porušení či 
překročení regulace. Jakékoliv porušení regulace smluvně zajištěné by totiž bylo potřeba vymáhat 
v nejistých a zdlouhavých soudních sporech velmi pravděpodobně před zahlcenými pražskými 
soudy (dle sídla žalovaného, nebude-li smluvně zakotveno jinak]. Ani případný úspěch v řízení u 
soudu by však nemusel znamenat, že se podaří rozhodnutí vykonat. Případná smlouva by byla 
uzavírána s investorem, tedy právnickou osobou, která by nemusela již ani existovat. Smlouva 
s investorem pak představuje i riziko, že bude porušena ze strany města Soběslav. Město však 
případným závazkům vyplývajícím ze smlouvy bude muset dostát vždy.

Stanovení podmínky, aby rozhodování o změnách v území bylo podmíněno vydáním 
regulačního plánu pak v současné době investora záměru „Průmyslová zóna Soběslav" nijak 
neomezuje, ani mu nezpůsobuje škodu, neboť aktuálně neběží územní řízení pro tento záměr, ani 
není projednávána dokumentace pro účely posuzování vlivu na životní prostředí. Město by tím 
však získalo možnost přijmout takovou regulaci, jakou považuje za vhodnou a potřebnou, nikoliv 
takovou, jakou mu vnutí investor. Konkrétní regulace by pak byla řešena až v rámci pořizování 
regulačního plánu, nebylo by tak nezbytné o ní rozhodnout již nyní. Změna č. 2 ÚP by totiž 
vymezila pouze zadání regulačního plánu.

Lze dále podotknout, že aktuální podoba Změny č. 2 ÚP má stanovit podmínku, aby 
rozhodování o změnách v území pro plochy Z12 a Z20 bylo podmíněno zpracováním územní 
studie. K tomu lze doplnit, že pro předmětnou lokalitu již územní studie zpracována byla, a to 
v roce 2014, přičemž v roce 2018 byla potvrzena její aktuálnost. Na této územní studii se pak 
ukazuje, že je poměrně nadbytečná, když se podle ní příslušné úřady stejně neřídí ani ji nijak 
nezohledňují. Územní studie je totiž sice nepominutelný podklad, ale jako taková není závazná. Je 
tak otázka, nakolik má význam zpracovávat další nepotřebnou a nezávaznou územní studii, když 
se nabízí namísto ní pořídit a vydat závazný regulační plán. Za podstatné lze také doplnit, že 
konečná podoba regulačního plánu by byla nakonec předložena ke schválení a vydání 
zastupitelstvu. Územní studie však nikoliv.

Dle našeho názoru tak stanovení podmínky, aby rozhodování o změnách v území 
pro plochy Z12 a Z20 bylo podmíněno vydáním regulačního plánu představuje jedinečnou 
možnost, aby město Soběslav získalo kontrolu nad touto lokalitou.

Příloha: Podpisová listina
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst 2 písm. f} zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), projednalo 
záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav".

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.

Jméno a Příjmení Bydliště Datum Podpis
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), projednalo 
záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav".

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení], ve znění 
pozdějších předpisů projednalo záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.

Jméno a Příjmení Bydliště Datum Podpis
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 2 písm. Q zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), projednalo 
záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav".

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f] zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů projednalo záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f] zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), projednalo 
záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav".

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Tajemník úřadu
náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Č.j.:

Spis. zn.:
MS/24644/2021

Vyřizuje: Ing. Radek Bryll
Telefon: 381 508 121
E-mail: bryll(g)m usobeslav.cz

Datum: 10.12.2021

Ing. Pavel Plát 
Petra Bezruce 417 
392 01 Soběslav

Vážený pane inženýre,

obdrželi jsme Vaši „Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce" ze dne 2.12.2021, 
podanou jako podnět podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. Obsahem podání je žádost o 
projednání záležitosti týkající se probíhající změny č. 2 Územního plánu města Soběslav, 
konkrétně regulace vztahující se k zastavitelným plochám Z12 a Z20.
Součástí této žádosti je rovněž návrh usnesení v následujícím znění:
„Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli panu Ing. Jindřichu Bláhovi a zpracovateli 
změny č.2 Územního plánu města Soběslav posoudit a zapracovat do změny č. 2 Územního 
plánu města Soběslav následující regulaci:
Obsah návrhu uvedeného usnesení je dle našeho názoru částečně nejasný a obsahuje zjevné 
nesprávnosti.
Navržené usnesení ukládá určenému zastupiteli Ing. Jindřichu Bláhovi posoudit a zapracovat 
požadovanou regulaci do změny č. 2 Územního plánu města Soběslav.
Určený zastupitel však nemůže přímo, stejně jako zastupitelstvo, zasahovat do průběhu 
územního plánování mimo stanovené fáze dané zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu. Může dávat pořizovateli pouze podněty k zapracování.
Další nejasností je uložení obdobné povinnosti zpracovateli. Dle našeho názoru by tento pokyn 
měl směřovat na pořizovatele Změny č. 2 Územního plánu, nikoliv na zpracovatele, který je 
s městem vázán pouze povinnostmi z uzavřené smlouvy o dílo. Pořizovatel zajišťuje procesní 
stránku a dohlíží na zákonnost územního plánování.
Na základě výše uvedeného Vás žádáme o úpravu Vaší žádosti, která bude následně předložena 
na jednání Zastupitelstva města Soběslavi ve lhůtě dané ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Pro Vaši informaci ještě uvádíme, že jsme kopii Vaší žádosti rovněž předali na odbor výstavby a 
regionálního rozvoje MěÚ v Soběslavi jako připomínku občanů města k probíhající změně č. 2 
Územního plánu města Soběslav.

Ing. Radek 

tajemník MěÚ Soběslav

Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav, tel: 381 508 111 
identifikátor DS: gfvbpaq, e-mail: podatelna@musobeslav.cz, www.musobeslav.cz



Zastupitelstvu města Soběslavi
náměstí Republiky 59/1 

392 17 Soběslav

MĚSTSKÝÚSáD 
v SCGkSLAVÍ

Co. ciopor.

Ciiio: - 2 -02- 2022
L. iGJC l.l

č.j.: mhMfá/ML.. U .Zť.

Přílohy: ... . . Listy:

Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce
- doplnění žádosti

Stav věci:
Dne 17.12.2021 byl panu Ing. Pavlu Plátoví doručen dopis Městského úřadu Soběslav, 

Tajemníka úřadu ze dne 10. 12. 2021, č. j. MS/24644/2021 týkající se žádosti o projednání 
záležitosti zastupitelstvem obce ze dne 2.12. 2021.

V návaznosti na výhrady tajemníka tedy upravujeme návrh, a to tak, aby bylo hlasováno o 
třech návrzích usnesení.

Název: Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav - doplnění žádosti 
Zpracoval: Ing. Pavel Plát,

Mgr. Jiří Cihlář, spolupracující advokát, Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. 
Datum zpracování: 23.01.2022
Předkladatel: Občanský podnět dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení)

Úvod:
Územní plán představuje jeden z klíčových nástrojů obce na rozvoj svého území. Územní 

plán se pak pořizuje částečně na úseku samosprávy a státní správy, přičemž zastupitelstvu obce 
jsou vyhrazena rozhodování o nejdůležitějších rozhodnutích.

Zastupitelstvo rozhoduje o pořízení územního plánu, schvaluje jeho zadání a nakonec 
schvaluje a vydává finální podobu územního plánu nebo jeho změnu. Logicky tedy územní plán 
musí odpovídat představě zastupitelstva o rozvoji obce. Pokud by takovou představu návrh 
územního plánu nenaplňoval, zastupitelstvo obce by jej nemuselo schválit. Aby nedošlo ktomu, 
že bude územní plán nebo jeho změna nakonec neschválena zastupitelstvem, je nutné, aby 
pořizování územního plánu nebo jeho změny bylo koordinováno mezi zpracovatelem, 
pořizovatelem a zastupitelstvem obce.



Návrh usnesení A

1. bude doplněna výšková regulace pro plochy Z20 a Z12 stanovující maximální výšku staveb 
vzhledem k rostlému terénu maximálně 10 metrů;

2. pro plochu Z12 budou jako nepřípustná využití uvedena logistická centra;

3. pro plochu Z20 bude stanoveno jako přípustné využití skladování pouze za podmínky, že 
nepředstavuje převažující využití a pokud souvisís výrobní činností v daném místě;

4. rozhodování o změnách v území pro plochy Z12 a Z20 bude podmíněno vydáním regulačního 
plánu.

Odůvodnění návrhu usnesení A

Určený zastupitel je člen zastupitelstva, který je určen usnesením zastupitelstva obce 
ktomu, aby spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu nebo jeho změny a 
sděloval představy a názory obce. Úloha určeného zastupitele je prosazovat při pořizování 
územního plánu nebo jeho změny představy a zájmy zastupitelstva obce. Nic nebrání tomu, aby 
zastupitelstvo obce přijalo určitou koncepci rozvoje, kterou hodlá promítnout do územního plánu. 
Současně pak může uložit určenému zastupiteli, aby tuto koncepci rozvoje při pořizování 
územního plánu nebo jeho změny prosazoval.

Role určeného zastupitele pak není pasivní, ale naopak stavební zákon počítá s jeho 
aktivním přístupem, a to minimálně v těchto fázích pořizování územního plánu nebo jeho změny: 
při přípravě zadání územního plánu nebo jeho změny (ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona], úpravě 
zadání územního plánu nebo jeho změny (ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona], vyhodnocení 
projednávání návrhu územního plánu a jeho případné úpravy (ust. § 51 odst. 1 stavebního 
zákona], vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu, přípravě 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§ 53 odst. 1 stavebního zákona]. Stavební 
zákon pak používá formulaci, že určitý úkon má být proveden pořizovatelem ve spolupráci 
s určeným zastupitelem. Z tohoto lze dovodit jejich rovné postavení - mají spolupracovat.

Zastupitelstvo města Soběslav, jakožto nejvyšší orgán města, pak je oprávněno ukládat 
úkoly určenému zastupiteli ktomu, aby prosazoval určitou představu města Soběslav při 
pořizování změny č. 2 Územního plánu města Soběslav.

Zastupitelstvo města ukládá zastupiteli Ing. Jindřichu Bláhovi, aby podnikl neprodleně
všechny potřebné kroky k tomu, aby návrh změny č. 2 Územního plánu města Soběslav byl upraven
následovně:
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Návrh usnesení B

1. bude doplněna výšková regulace pro plochy Z20 a Z12 stanovující maximální výšku staveb 
vzhledem k rostlému terénu maximálně 10 metrů;

Zastupitelstvo města ukládá zpracovateli změny č. 2 Územního plánu Soběslav, aby podnikl
neprodleně všechny potřebné kroky k tomu, aby návrh změny č. 2 Územního plánu města Soběslav
byl upraven následovně:

2. pro plochu Z12 budou jako nepřípustná využití uvedena logistická centra;

3. pro plochu Z20 bude stanoveno jako přípustné využití skladování pouze za podmínky, že 
nepředstavuje převažující využití a pokud souvisí s výrobní činností v daném místě;

4. rozhodování o změnách v území pro plochy Z12 a Z20 bude podmíněno vydáním regulačního 
plánu.

Odůvodnění návrhu usnesení B

Dne 31. 3. 2020 uzavřelo město Soběslav spaném Ing. arch. Janem Stachem, IČO: 103 
23 406, sídlem Klokotská 105, 390 01 Tábor smlouvu o dílo 225 UP / 0220, jejímž předmětem 
bylo zhotovení díla „Změna č. 2 Územního plánu Soběslavi". Z hlediska terminologie zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tak město Soběslav v předmětné 
smlouvě o dílo vystupuje v pozici objednatele a pan Ing. arch. Jan Stach (zpracovatel změny č. 2 
Územního plánu města Soběslav) v pozici zhotovitele. Objednatel je pak oprávněn udílet 
zhotoviteli pokyny k provádění díla. Zhotovitel je oprávněn se jimi neřídit v případě, pokud by to 
bylo v rozporu se smlouvou nebo se zákonem. Dle našeho názoru však předmětné požadavky 
nejsou v ani v rozporu s předmětnou smlouvou o dílo, ani s právními předpisy.
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Návrh usnesení C

1. bude doplněna výšková regulace pro plochy Z20 a Z12 stanovující maximální výšku staveb 
vzhledem k rostlému terénu maximálně 10 metrů;

2. pro plochu Z12 budou jako nepřípustná využití uvedena logistická centra;

3. pro plochu Z20 bude stanoveno jako přípustné využití skladování pouze za podmínky, že 
nepředstavuje převažující využití a pokud souvisís výrobní činností v daném místě;

4. rozhodování o změnách v území pro plochy Z12 a Z20 bude podmíněno vydáním regulačního 
plánu.

Zastupitelstvo města ukládá pořizovateli změny č. 2 Územního plánu Soběslav, aby podnikl
neprodleně všechny potřebné kroky k tomu, aby návrh změny č. 2 Územního plánu města Soběslav
byl upraven následovně:

Odůvodnění návrhu usnesení C

V dopise Městského úřadu Soběslav, Tajemník úřadu ze dne 10. 12. 2021, č. j. 
MS/24644/2021 je uvedeno, že dle názoru tajemníka Městského úřadu Soběslav měl předmětný 
pokyn směřovat na pořizovatele Změny č. 2 Územního plánu města Soběslavi. V souladu s tímto 
doporučením tedy upravujeme návrh usnesení.

Příloha: Podpisová listina
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), projednalo 
záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav - doplnění žádosti".

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.

Jméno a Příjmení Bydliště Datum Podpis
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My, níže podepsaní občané tímto žádájne, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst 2 písm. Q zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení], projednalo 
záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav - doplnění žádosti".

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce=

Jméno a Příjmení Bydliště Datum Podpis
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My, níže podepsaní občané tímto žádáme, aby Zastupitelstvo města Soběslavi v souladu 
s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), projednalo 
záležitost s názvem „Podnět ke změně č. 2 ÚP Soběslav - doplnění žádosti".

Podpisová listina k žádosti o projednání záležitosti zastupitelstvem obce.

Jméno a Příjmení Bydliště Datum Podpis
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