
USNESENÍ  
z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 16. února 2022 od 18:00 hodin  

ve velkém sále Kulturního domu města Soběslavi 

 

ZM 18/143/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření  

č. ZM 1/2022 – v předloženém znění. 

 

ZM 18/144/2022 
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. 

 

ZM 18/145/2022 
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 Soběslav na pozemku p. č. 1010/7 v k. ú. Soběslav,  

ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1 a 

výměře 65,1 m
2
, 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 

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. 

 

ZM 18/146/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 4004 o výměře 741 m

2
 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. 

 

ZM 18/147/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje vzájemné darování částí pozemků p. č. 3919/2 a p. č. 3988  

o celkové výměře 90,2 m
2
 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za části pozemků  

p. č. 359/1 a p. č. 3919/1 o celkové výměře 86 m
2
 v dosavadním vlastnictví města Soběslav, 

vše v k. ú. Soběslav.  


