USNESENÍ
z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI,
které se konalo 24. září 2014 od 18:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

ZM 19/171/2014
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2014 – rozpočtové
opatření č. 3/2014 – v předloženém znění.

ZM 19/172/2014
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Soběslavi na rok 2015 až 2017
v předloženém znění.

ZM 19/173/2014
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 4012/3 o
výměře 269 m2 v k. ú. Soběslav z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Soběslavi.

ZM 19/174/2014

Zastupitelstvo města schvaluje směnu s doplatkem pozemků parc. č. 1547/1 o výměře 76 m2,
parc. č. 2617/11 o výměře 7.380 m2 a parc. č. 2641/26 o výměře 2.655 m2, vše v k. ú. Soběslav,
z podílového vlastnictví pana Ondřeje Špačka, Planá nad Lužnicí, a pana Přemysla Špačka,
Sezimovo Ústí, do majetku města Soběslavi a pozemku parc. č. 2151/53 o výměře 2.233 m2
v k. ú. Soběslav z majetku města Soběslavi do podílového vlastnictví pana Ondřeje Špačka,
Planá nad Lužnicí, a pana Přemysla Špačka, Sezimovo Ústí. Rozdíl ve výměře bude ve
prospěch Špačkových doplacen za cenu 30 Kč/m2.

ZM 19/175/2014

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 519/2 o výměře 1.841 m2 a pozemku
parc. č. 519/3 se stavbou o výměře 44 m2 v k. ú. Soběslav od pana Jiřího Vojty, Katov, za cenu
400.000 Kč.

ZM 19/176/2014
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Prodej pozemků parc. č. 3014/2 o výměře 82 m2, parc. č. 3014/3 o výměře 33 m2, parc. č.
3814/3 o výměře 12 m2 a parc. č. 3814/4 o výměře 1 m2 v k. ú. Soběslav firmě Strabag, a. s.,
Praha, za celkovou cenu 17.740 Kč.
b) Koupi pozemků parc. č. 2982/1 o výměře 2.332 m2, parc. č. 2982/3 o výměře 13 m2 a parc. č
2982/4 o výměře 1.479 m2, vše v k. ú. Soběslav, od firmy Strabag, a. s., Praha, do majetku města
Soběslavi za celkovou cenu 91.800 Kč.

