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

která se konala dne 6. února 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 Valeš, Ludmila Zbytovská  
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Omluveni: Mgr. Petr Lintner 
Host: Ing. arch. Jaromír Kročák – Ateliér Kročák, Miroslav Drs – vrchní strážník MP  

Jednání 3. 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. Rekonstrukce domu čp. 1/I, smuteční síň  
2. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017  
3. Parkoviště 
4. Žádost HZS o příspěvek 
5. Dopravní přestupní terminál – informace  
6. Volby prezidenta republiky – 2. kolo 
7. Výběrová řízení (Nový rybník TDI, chodníky, ČOV Chlebov) 
8. Pohledávky města 
9. Pozemky, smlouvy  
a) MP/1/2018 – Darovací smlouvy pro Městskou policii města Soběslavi 
b) KT/2/2018 – Ing. Vilém Šedivý, Veselí nad Lužnicí – smlouva na autorský dozor 
(Nový rybník) 

Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 2. jednání RM ze dne 23. ledna 2018 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Valeš a Mgr. Alena 
Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rekonstrukce domu čp. 1/I, smuteční síň 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Návrh interiéru domu č. p. 1/I; Studie – Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi 
Předložen návrh interiéru zasedací a obřadní místnosti plánované v budově č. p. 1/I na nám. 
Republiky v Soběslavi zpracovaný Ing. arch. J. Kročákem, České Budějovice, který byl 
přítomen jednání RM. Ing. arch. J. Kročák informoval o úpravách sociálního zařízení 
v prvním patře budovy a zajištění jejího vytápění z kotelny v budově MěÚ č. p. 55/I.  
V rámci diskuse se rada města shodla na podobě podlahy a použitých svítidel a stolů. Návrh  
židlí připraví Mgr. Alena Krejčová a L. Zbytovská ve spolupráci s Ing. arch.  
J. Kročákem. V rámci samostatného jednání bude řešena elektroinstalace a slaboproudé 
rozvody v zasedací místnosti (hlasovací, natáčecí a promítací zařízení). Rada města zároveň 
na některém z dalších jednání bude řešit využití prostor v přízemí budovy.  
Dále předložen návrh studie úprav smuteční síně na hřbitově v Soběslavi zpracovaný Ing. 
arch. J. Kročákem, České Budějovice. V rámci diskuse se rada města shodla na redukci počtu 
dveří u bočního vchodu (z každé strany ubrat dvoje dveře), otázka vytápění vlastní smuteční 
síně bude projednána se současným provozovatelem.  
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Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/027/2018.  

2.  Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017 
Předložil: Miroslav Drs – vrchní strážník MP 
Příloha: Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2017 
Předložena informace o činnosti MP Soběslav v roce 2017. Členové RM diskutovali 
s vrchním strážníkem o problematice heren, problémových lokalit, bezdomovců na území 
města, dopravě, parkování … Vrchní strážník odpověděl na jednotlivé dotazy členů RM.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/028/2018  

3.  Parkoviště 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Studie úprav chodníků a parkoviště u kulturního domu a v Bezděkově ulici; Studie 
parkoviště u stadionu 
Předloženy výše uvedené studie. V souvislosti se záměrem vybudování nového parkoviště u 
sportovního areálu (vedle Paluby) předložen návrh koupě části pozemku parc. č. 390/2 v k. ú. 
Soběslav o výměře cca 620 m2.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/029/2018. 

4.  Žádost HZS o příspěvek 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost HZS o finanční příspěvek 
Předložena výše uvedená žádost ředitele HZS JčK ÚO Tábor Ing. Petra Hojsáka o finanční 
příspěvek v roce 2018. Rada města se shodla na ochotě zakoupit termokameru pro zasahující 
hasiče v částce cca 180.000,- Kč, přičemž se jedná o příspěvek pro roky 2018 a 2019.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/030/2018.  

5.  Dopravní přestupní terminál – informace 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena informace o jednání se zástupci Ateliéru O. T. A., s. r. o., Praha, a firmy Projekt 
centrum Nova, Pelhřimov, dne 25. 1. 2018. Finální projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí do 15. 2. 2018, dokladová část bude městu předána do 15. 3. 2018. Celá 
dokumentace je rozdělena na dva samostatné objekty – vlastní dopravní terminál a odstavné 
parkoviště v prostoru dnešního autobusového nádraží. Samostatným objektem je rovněž 
výpravní budova ČD. Město se bude snažit o získání dotace z MAS Lužnice na rekonstrukci 
výpravní budovy.  
V této souvislosti předložen návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Projekt centrum 
NOVA, s. r. o., Pelhřimov.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/031/2018.  

6.  Volby prezidenta republiky – 2. kolo 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Výsledky hlasování druhého kola volby prezidenta ČR v Soběslavi   
Předložena informace o průběhu druhého kola voleb prezidenta ČR ve dnech 26. a 27. 1. 
2018. Obě kola voleb proběhla na území města Soběslavi bez jakýchkoli komplikací.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/032/2018.  
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7.  Výběrová řízení (Nový rybník TDS, chodníky, ČOV Chlebov) 

Výběrové řízení – Nový rybník TDS 
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako 
vítěze firmu VHS Consult, s. r. o., Řípec.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/035/2018.  

Výběrové řízení – „Chodníky Soběslav 2018“  
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako 
vítěze firmu Strabag, a. s., Praha. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/033/2018.  

Výběrové řízení – „Centrální ČOV Chlebov – doplnění o sedimentační nádrž“ 
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako 
vítěze firmu Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/034/2018.  

8.  Pohledávky města 
Předložila: Andrea Jelínková – pracovnice FO MěÚ 
Příloha: FO/2/2018 
Předložena struktura a přehled pohledávek města Soběslavi za roky 2012 – 2017 spolu se 
soupisem pohledávek, které byly v roce 2017 vyřazeny z účetní evidence. Odepsané 
pohledávky dosáhly částky 141.266,- Kč. V roce 2018 proběhne revize všech pohledávek.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/036/2018.  

9.  Pozemky, smlouvy 
Darovací smlouvy pro Městskou policii města Soběslavi 
Předložil: Miroslav Drs – vrchní strážník MP  
Příloha: MP/1/2018 
Předloženy výše uvedené darovací smlouvy.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/037/2018.  

Ing. Vilém Šedivý, Veselí nad Lužnicí – smlouva na autorský dozor (Nový rybník) 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/2/2018 
Předložen návrh výše uvedené příkazní smlouvy.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/038/2018.  

10. Různé 

Výběrové řízení na opravu kanalizace v ulici Na Ohradě – jmenování komise  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh hodnotící komise.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/039/2018.  
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Výběrové řízení na akci „Výměna výloh a stavební úpravy vstupních fasád budov č. p. 
144 a 145 na náměstí Republiky v Soběslavi“ – jmenování komise 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh hodnotící komise.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/040/2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 16:45 hodin.  
 
 
 
 
 
 


