
Z Á P I S 
 1. schůze Rady města Soběslavi, 

která se konala dne 9. ledna 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 
Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová,  
  MUDr. Lubomír Kříž, Mgr. Petr Lintner, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Host: paní Marie Klimešová – kronikářka 
Omluveni: Mgr. Petr Valeš 

Jednání 1. schůze rady města zahájil a řídil starosta města Ing. Jindřich Bláha. Po uvítání 
všech přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech bodech svého programu 
jednání. 

Rada města schválila tento program jednání: 
1. Kronika m ěsta 
2. Rozpracování usnesení z 16. zasedání ZM 
3. Parkování v centru města 
4. Volby prezidenta republiky – informace  
5. Komise RM 
6. Rozvoj průmyslové zóny u D3 – informace  
7. Pozemky, smlouvy  
a) ZTV pro RD Svákov – dodatek k SoD s firmou VHS, s. r. o., Teplice (příloha)  
b) Odbahnění Nového rybníka – uzavření smlouvy, informace  
8. Různé 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 24. jednání RM ze dne 19. prosince 
2017 žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner a Mgr. Alena 
Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Kronika m ěsta 
Předložila: paní Marie Klimešová, kronikářka města, která byla přítomna na jednání RM 
Paní Marie Klimešová představila kroniku města Soběslav za rok 2016 složenou z 6 svazků.  
V rámci diskuse rada města velmi kladně hodnotila vedení kroniky města a poděkovala paní 
Marii Klimešové za její práci.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/001/2018.  

2.  Rozpracování usnesení z 16. zasedání ZM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 16. zasedání ZM, které se 
konalo 19. 12. 2017. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/002/2018. 
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3.  Parkování v centru města 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Návrhy dotazníků 
V návaznosti na minulé jednání RM předloženy nové návrhy dotazníků ohledně řešení 
parkování na náměstí a jeho okolí zpracované Ing. Bc. Dagmar Kočárkovou z ČVUT Praha  
a Mgr. Alenou Krejčovou.  
V rámci diskuse se RM shodla na předání následujících připomínek zpracovateli studie 
prostřednictvím místostarosty města: zrealizovat průzkum s cílem zjistit preference občanů 
města ve věci řešení regulace parkování na náměstí formou parkovacích automatů nebo 
vymezení krátkodobého stání na části náměstí. Dále zjistit zájem o vyznačení části 
parkovacích míst jako rezidentní stání.  
Po doplnění studie zpracovávané ČVUT Praha se RM k záležitosti vrátí.  

4.  Volby prezidenta republiky – informace 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena informace o přípravě voleb prezidenta ČR, které se uskuteční 12. – 13. 1. 2018, 
případně druhé kolo voleb 26. – 27. 1. 2018. Volby prezidenta ČR proběhnou v Soběslavi  
v devíti volebních okrscích. Organizačně technické zabezpečení voleb zajišťuje jako obvykle 
pracovnice OOSM MěÚ Bc. Pavlína Chalupská a tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/003/2018.  

5.  Komise RM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Komise rady města 
Předloženo jmenovité složení komisí rady města. RM diskutovala nad činností jednotlivých 
komisí RM. Z důvodu legislativních problémů s poskytováním půjček z FRB předložen návrh 
na zrušení této komise. Na některém z dalších jednání RM bude předložen návrh na využití 
finančních prostředků soustředěných na FRB.  
RM dále diskutovala nad záměrem zřízení kulturní a školské komise, ke kterému se vrátí na 
některém ze svých dalších jednání.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/004/2018.  

6.  Rozvoj průmyslové zóny u D3 – informace 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Snímek z katastrální mapy s vyznačením průmyslové zóny 
Předložena výše uvedená mapa s vyznačením plánovaného umístění průmyslových objektů 
spolu s informací o jednáních s firmou Dividend Plus, s. r. o., Tábor. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/005/2018.  

7.  Pozemky, smlouvy 

ZTV pro RD Svákov – dodatek k SoD s firmou VHS, s. r. o., Teplice 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města  
Příloha: Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Komunikace a inženýrské sítě pro RD  
„U sídliště Svákov“ – Soběslav 2. etapa“ 
Předložen výše uvedený dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Vodohospodářské stavby, s. r. o., 
Teplice, řešící dokončení prací v roce 2017, provedené vícepráce a méněpráce včetně penále 
za nedodržení termínu dokončení díla v roce 2017. Na základě jednání s dodavatelskou 
firmou dojde v návrhu dodatku k úpravě termínu skutečného dokončení prací z 15. 12. 2017 
na 30. 11. 2017 a s tím související výše uplatňovaného penále za nedodržení termínu 
dokončení díla. Chodníky a vrchní vrstva komunikace bude dokončena v létě příštího roku.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
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K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/006/2018.  

Odbahnění Nového rybníka – uzavření smlouvy, informace 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Celková situace stavby 
V návaznosti na usnesení RM č. 21/328/2017 ze dne 14. 11. 2017 předložen návrh smlouvy  
o dílo s firmou HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, na realizaci akce „Rybník Nový u Soběslavi 
– posílení přirozené funkce krajiny“. Zároveň předložena informace o schůzce 
s dodavatelskou firmou, paní Gabrielou Vacíkovou z firmy Universal Solutions, s. r. o., Písek, 
zástupci Krajského úřadu v Českých Budějovicích, AOPK v Českých Budějovicích a firmou 
ENKI, Třeboň, která se uskutečnila dnešního dne na hrázi Nového rybníka v souvislosti 
s přípravou  akce. 15. 1. 2018 dojde k předání staveniště a zahájení přípravných prací 
s odbahněním rybníka. Vlastní práce na odbahnění proběhnou v měsících březnu a dubnu 
2018 a 2019, vždy po dobu maximálně 30 dnů při úplném vypuštění rybníka Nový. Veškeré 
práce budou doprovázeny sběrem chráněných živočichů a jejich transportem do rybníka 
Vápenka nad Novým rybníkem. Po dobu vlastních prací bude průchod po hrázi rybníka 
z důvodu bezpečnosti zakázán nebo výrazně omezen.  
Tajemník MěÚ připraví do Hlásky informaci o přípravě akce, která bude zveřejněna rovněž 
na webových stránkách města a na informačních tabulích umístěných u Nového rybníka.  
Dále v souvislosti s přípravou výběrového řízení na zajištění technického dozoru investora 
předložen návrh hodnotící komise.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/007/2018 a 1/008/2018.  

SMS, s. r. o. – dodatek č. 5 k mandátní smlouvě (navýšení úplaty za vykonávané veřejně 
prospěšné služby pro město) 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/1/2018  
Předložen výše uvedený dodatek č. 5. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/009/2018.  

8.  Různé 
MŠ Duha – žádost o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory (Zahrada sedmi 
barev) 
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha 
Příloha: Žádost o souhlas  
Předložena výše uvedená žádost o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/010/2018.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Jednání Rady města dne 6. 2. 2018, kde bude projednán návrh interiéru budovy č. p. 

1/I na nám. Republiky spolu s návrhem projektové dokumentace rekonstrukce 
smuteční síně na hřbitově, a to za účasti Ing. arch. Jaromíra Kročáka, České 
Budějovice.  

• Dohody s paní Danou Snášelovou (viz minulé jednání RM) ve věci prodeje 
nebytového prostoru v objektu zimního stadionu za cenu 193.000 Kč (viz příloha). 
Finanční prostředky potřebné na koupi budou předmětem změny rozpočtu města č. 
1/2018, koupě bude realizována po jejím schválení.   
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Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 
• Upozornil na uvolněné dlažební kostky v přídlažbě na severní straně náměstí. 

Místostarosta města zajistí reklamaci díla prostřednictvím investičního technika MěÚ 
J. Poura.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Dotaz, v jaké fázi se nachází příprava projektu „Modernizace IT vybavení MěÚ 

v Soběslavi“. Tajemník MěÚ – projekt se nachází stále ve fázi hodnocení.  

Ludmila Zbytovská 
• Předložila návrh doplnění pomníku Otakara Ostrčila v parku u Nového rybníka  

o odcizenou bystu. Starosta města – po krádeži byl na památníku obnoven nápis, 
k případnému doplnění pomníku se RM vrátí na některém z dalších jednání.  

• Dotaz, zda město v letošním roce chystá nějaké akce v souvislosti s výročím 100 let 
od vzniku republiky. Starosta města – za účasti Sokolů a Baráčníků bude v letošním 
roce vysazena lípa. Kulturní akci k tomuto výročí připravuje rovněž KDMS. RM se ke 
způsobu připomenutí tohoto výročí vrátí na některém z dalších jednání za účasti Mgr. 
Petra Valeše.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.  
 
 
 
 
 
 


