
USNESENÍ  
z 19. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 26. dubna 2022 od 18:00 hodin  

ve velké zasedací místnosti budovy čp. 1/I na náměstí Republiky 

 

 

ZM 19/148/2022 
Zastupitelstvo města:  

1) Uděluje souhlas s celoročním hospodařením města Soběslavi za rok 2021 a schvaluje 

závěrečný účet města Soběslavi za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2021, a to bez výhrad.  

2) Schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2021.  

 

ZM 19/149/2022 
Zastupitelstvo města: 

1) Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM 2/2022 – 

v předloženém znění. 

2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a  Římskokatolickou 

farností Soběslav na poskytnutí dotace ve výši 752.000 Kč.  

 

ZM 19/150/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 2/2022 

o nočním klidu v předloženém znění. 

 

ZM 19/151/2022 
Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, pro další volební období 2022–2026 dvacet jedna členů zastupitelstva 

města (sedm členů rady města).  

 

ZM 19/152/2022 
Zastupitelstvo města:  

1) Schvaluje vypuštění z řešení změny č. 2 ÚP Soběslav: 

a) odpočívky Soběslav dle požadavku MD ČR 

b) plochy pro občanské vybavení  na pozemcích parc. č. 734 a 735 v k. ú. Nedvědice 

c) změny způsobu využití pozemků parc. č. 1182/20, 1187/1, 1182/18, 1186/1, 1200/4  

v k. ú. Soběslav z plochy soukromé zeleně na plochu bydlení, nízkopodlažní bytová 

zástavba – BR 

2) Schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu Soběslav zkráceným způsobem dle § 55a 

zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, obsah změny dle přílohy č. 2.  

3) Schvaluje pořízení změny č. 4 Územního plánu Soběslav zkráceným způsobem dle § 55a 

zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, obsah změny dle přílohy č. 3.  

4) Pověřuje pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 3 a č. 4 Územního plánu 

Soběslav Ing. Jindřicha Bláhu, starostu města.  

 

ZM 19/153/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 71/8 o výměře 22 m

2 
v k. ú. Soběslav, 

který je ve vlastnictví města Soběslav, Janě Bártové, Soběslav, za cenu dle znaleckého 

posudku, tj. 4.620 Kč. 

 



ZM 19/154/2022 
1) Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM 17/135/2021 ze dne 15. 12. 2021. 

2) Zastupitelstvo města schvaluje darování 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, v souvislosti se stavbou 

„Přestupní terminál Soběslav“. 

3) Zastupitelstvo města schvaluje darování části pozemků p. č. 4022/78 o výměře 608 m
2
 a 

p. č. 4027 o výměře 141 m
2
, oba v k. ú. Soběslav, ve vlastnictví Správy železnic, státní 

organizace, Praha, městu Soběslav. 

4) Zastupitelstvo města souhlasí s převzetím dokončené stavby přestupního terminálu na 

částech pozemků p. č. 4022/78, p. č. 4027, p. č. 4028 a p. č. 4022/68, vše v k. ú. Soběslav, od 

Správy železnic, státní organizace, Praha. 

 

ZM 19/155/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje založení společenství vlastníků s názvem „Společenství 

vlastníků domu č. p. 150, náměstí Republiky, Soběslav I“ se sídlem náměstí Republiky 150/2, 

Soběslav I, 392 01 Soběslav, a stanovy tohoto společenství. 

 

 

 

 

 

 

 

V Soběslavi 26. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 Ing. Jindřich Bláha v. r. Mgr. Pavel Lintner v. r. 

 starosta města Soběslavi místostarosta města Soběslavi 


