
USNESENÍ  
z 20. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, 

 které se konalo 28. června 2022 od 18:00 hodin  

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

 

 

ZM 20/156/2022 
Zastupitelstvo města zvolilo paní Růženu Domovou členkou kontrolního výboru ZM.  

 

ZM 20/157/2022 
Zastupitelstvo města:  

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM 3/2022 – 

v předloženém znění. 

2. Souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi městem Soběslav a Správou města 

Soběslavi, s. r. o., na poskytnutí dotace ve výši 1.100.000 Kč a mezi městem Soběslav a  

TJ Spartak Soběslav, z. s., na poskytnutí dotace ve výši 900.000 Kč na provozní náklady 

spojené s navýšením cen energií.  

 

ZM 20/158/2022 
Zastupitelstvo města  

1. Stanovuje výši odměn pro členy komisí v souvislosti s konáním místního referenda dne  

23. a 24. 9. 2022 následovně:  

a) pro předsedy a členy okrskových volebních komisí v částce 400 Kč, 

b) pro předsedu místní komise v částce 1.200 Kč, 

c) pro členy místní komise v částce 1.000 Kč.  

2. Ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi zajistit plnění úkolů spojených s přípravou a 

organizací místního referenda konaného 23. a 24. 9. 2022 společně s volbami  

do zastupitelstva města a volbami do Senátu Parlamentu ČR. 

 

ZM 20/159/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcného daru – nafukovacího člunu, brašny 

START a dataprojektoru s příslušenstvím v celkové hodnotě maximálně 83.000 Kč 

Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. 

 

ZM 20/160/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 374/3, tj. bytu včetně příslušenství 

a spoluvlastnického podílu na společných prostorech ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 374 

v ulici Na Ohradě, Soběslav II, panu Zdeňku Bočánkovi, Sezimovo Ústí, za cenu  

2.590.000 Kč. 

 

ZM 20/161/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 135/39 o přibližné výměře 80 m

2 

v k. ú. Vesce, který je ve vlastnictví města Soběslav, manželům Heleně a Radkovi 

Hňupovým, Vesce, za cenu dle znaleckého posudku 200 Kč/m
2
. 

 

ZM 20/162/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemků p. č. 2103/57, p. č. 2103/6 a  

p. č. 2103/472 o výměře 954 m
2
,
 

ve vlastnictví města Soběslav, za části pozemků  

p. č. 2103/198, p. č. 2103/470 a p. č. 2103/471 o výměře 1 104 m
2
, ve vlastnictví manželů 

Františka Klípy, Soběslav, a Aleny Klípové, Tábor, vše v k. ú. Soběslav, bez doplatku.  

 



ZM 20/163/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemků p. č. 1945 a p. č. 3878 o výměře  

79 m
2
,
 
ve vlastnictví města Soběslav, za části pozemku p. č. 1946/10 o výměře 4 m

2
,  

ve vlastnictví Ivany a Milana Kramolišových, Tábor, vše v k. ú. Soběslav, rozdíl ve výměře 

doplatí Ivana a Milan Kramolišovi dle znaleckého posudku, tj. 26.250 Kč.  

 

ZM 20/164/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemků p. č. 3424/1, p. č. 3423, p. č. 3182/1 a 

p. č. 3812/1 o výměře 271 m
2
,
 
ve vlastnictví města Soběslav, za část pozemku p. č. 4022/6  

o výměře 16 m
2
, ve vlastnictví Milana Valenty, Klenovice, vše v k. ú. Soběslav, rozdíl  

ve výměře doplatí Milan Valenta dle znaleckého posudku, tj. 30.600 Kč.  

 

 

 


