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

která se konala dne 23. února 2016 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, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Jednání 4. 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. Společenské centrum Soběslavska – úprava kinosálu 
2. Rozpracování usnesení z 7. ZM 
3. Příspěvky organizacím a spolkům v roce 2016 
4. KDMS – žádost o souhlas s přijetím finan čního daru 
5. Pozemky, smlouvy 

a) OOSM/10/2016 – Změna kategorizace lesa Libouš a lesního porostu u Nového 
rybníka         
b) OOSM/12/2016 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě ve znění dodatku č. 1 (ZTV pro RD Svákov – 2. etapa) 
c) OOSM/13/2016 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – Smlouva o přeložce 
zařízení distribuční soustavy – překládka VN 

6. Různé 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 3. jednání RM ze dne 9. února 2016 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady MUDr. Lubomír Kříž a Mgr. 
Petr Valeš.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Společenské centrum Soběslavska – úprava kinosálu 
Členové RM navštívili Společenské centrum Soběslavska a posoudili varianty představené 
ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem na doplnění sálu o nově dodaná dvojkřesla. Jako 
nejvýhodnější vyhodnotili uspořádání do jedné souvislé řady umístěné za poslední stávající 
řadu.  
Mgr. Petr Valeš informoval o špatném stavu venkovní terasy z důvodu hniloby dřevěných 
nosných prvků. Terasa bude demontována. Nové řešení bude předloženo RM na některém 
z dalších jednání.  
Ve venkovním prostoru na jižní straně objektu bude vybudováno odpočinkové místo, 
především pro rodiče s dětmi. Stávající herní prvky (šachy, kuželky, stoly na stolní tenis a 
dětská lezecká stěna) budou využity v jiných zařízeních města.  
Členové RM si také prohlédli interiér kostela sv. Marka, ve kterém budou nově používány 
židle ze Společenského centra pro slavnostní obřady a koncerty. Prostor kostela a židle budou 
doplněny o vhodnou výzdobu, kterou zajistí pracovnice MěÚ.  
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2.  Rozpracování usnesení z 7. ZM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 7. zasedání ZM, které se 
konalo 10. února 2016.  
Na příštím jednání RM bude projednán návrh změny jednacího řádu ZM, který bude následně 
předložen ZM ke schválení dne 13. 4. 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/039/2016.  

3.  Příspěvky organizacím a spolkům v roce 2016 
Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – pracovnice kontrolního oddělení – interní audit 
Příloha: Seznam žádostí o finanční příspěvek v roce 2016  
Předložen seznam žádostí o finanční příspěvek v roce 2016. Připomínky členů RM 
k předloženému seznamu: 

• žádost Diakonie ČCE Rolnička (poř. č. 31) – žádost o finanční příspěvek na akci 
Dobrovol – festival bude projednána na některém z dalších jednání RM po získání 
podrobnějších informací od organizátora, 

• Mgr. Petr Lintner doplnil předložený seznam o žádost SK Domeček – oddíl kanoistiky 
o příspěvek na vybudování dřevěného mola na Černovickém potoce. Žádost bude 
projednána RM na některém z dalších jednání po předložení výkresu mola a jeho 
rozpočtu, 

• starosta města doplnil předložený seznam o žádost Komunity pro duchovní rozvoj,  
o. p. s., Čkyně, o příspěvek na přípravu a tisk knihy „Lesy českého státu“. RM 
s poskytnutím příspěvku na tuto záležitost nesouhlasila. 

Příspěvky budou poskytnuty na základě uzavření veřejnoprávních smluv.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/040/2016.  

4.  KDMS – žádost o souhlas s přijetím finan čního daru  
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS 
Příloha: Žádost o souhlas s přijetím finančního daru od firmy DK Dvořák, s. r. o., Roudná 
Předložena výše uvedená žádost ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/041/2016.  

5.  Pozemky, smlouvy 

Změna kategorizace lesa Libouš a lesního porostu u Nového rybníka 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/10/2016 
Na základě návrhu jednatele SLMS, s. r. o., Ing. Petra Matouše předložena výše uvedená 
žádost. Změna kategorizace umožní získání finančních prostředků na úpravu cest, výsadbu 
nových druhů dřevin, instalaci odpadkových košů, laviček a další činnosti. Uvedené lesní 
celky jsou kompletně ve vlastnictví města.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/042/2016.  

E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – Smlouva o připojení k distribu ční soustavě ve 
znění dodatku č. 1 (ZTV pro RD Svákov – 2. etapa) 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/12/2016  
Předložena výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/043/2016.  
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E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – Smlouva o přeložce zařízení distribuční 
soustavy – překládka VN 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/13/2016 
Předložena výše uvedená smlouva. Kromě přeložky kabelového vedení dojde k ekologické 
likvidaci stávajícího olejového kabelu.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/044/2016.  

6.  Různé 

Jihočeská televize, a. s., České Budějovice – spolupráce v roce 2016 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Nabídka JTV, a. s. 
Předložena nabídka spolupráce s Jihočeskou televizí, a. s., České Budějovice v roce 2016, 
v rámci které bude vyhotoveno 10 upoutávek (pozvánek) na akce města a okénko o městě za 
celkovou cenu 40.000 Kč + DPH.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/045/2016.  

VŘ na dodavatele akce „Chodníky Soběslav 2016“ – rekapitulace  
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení  
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako 
vítěze VŘ firmu Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/046/2016.  

VŘ na dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ Komenského Soběslav – oprava fasády 
západní, jižní a severní strany“ – rekapitulace  
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení  
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako 
vítěze VŘ firmu Stanislav Návrat, Bechyně.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/047/2016.  

KP projekt, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo (příprava a podání žádosti  
o dotaci na akci „Nástavba Senior-domu Soběslav“ 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ  
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo. Žádost bude podána do 15. 3. 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/048/2016.  

Senior-dům Soběslav – žádost o souhlas s přijetím finan čních darů  
Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav 
Příloha: Žádost o souhlas s přijetím finančních darů  
Předložena žádost ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové o souhlas s přijetím 
finančních darů od obcí Mezná, Myslkovice, Klenovice, Zvěrotice, Tučapy a Košice za 
účelem zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích. Nutnost souhlasu zřizovatele 
vyplývá ze zřizovací listiny organizace.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/049/2016.  
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Stavební úpravy domu čp. 58/II – souhlas s podáním žádosti o dotaci 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložena informace o záměru vybudování startovacích bytů v domě čp. 58/II za využití 
dotačního programu JčK. Celkové náklady činí dle rozpočtu 2.370.550 Kč včetně DPH, 
dotace JčK činí maximálně 1 mil. Kč. Předložen návrh na dofinancování akce nad rámec 
dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/050/2016.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Jednání s farářem Římskokatolické farnosti Soběslav Mgr. Janem Hambergerem 

s následujícími výstupy: 
- Římskokatolická farnost Soběslav má zájem umístit v kostele sv. Mikuláše 

v Nedvědicích dva nové zvony (zvon sv. Mikuláše a zvon sv. Václava). Na jejich 
výrobu vyhlásila církev finanční sbírku. Zároveň se obrátí na město s žádostí o 
finanční příspěvek. 

- Informace o postoji církve ve věci neoprávněně vydaných pozemků původně 
vlastněných církví státem. Církev nebude žalovat sporné pozemky vydané městu  
z důvodu jeho vstřícného přístupu.  

- V souvislosti se zájmem města odkoupit pozemky bývalé farní zahrady 
v Nedvědicích za účelem vybudování hřiště je Římskokatolická farnost ochotna ke 
směně pozemků. Město vytipuje vhodné zemědělské pozemky a následně bude 
jednat s církví o podmínkách směny.  

- Římskokatolická farnost připravuje v letošním roce pokračování opravy kostela  
sv. Petra a Pavla v Soběslavi.  

Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Petr Valeš 

• V souvislosti s instalací dvou strojů na výrobu popcornu v budově Společenského 
centra Soběslavska informoval o úpravě nájemního vztahu s provozovatelem 
občerstvení – Mgr. Martinou Šimonovou, Soběslav.  

Mgr. Petr Lintner 
• Požádal o informaci ohledně postupu opravy hradební zdi u Hlásky. Místostarosta 

města – protože nedošlo k dohodě s vlastníkem hradební zdi paní Hoškovou, Praha, na 
finančním podílu opravy ani na prodeji části hradebního příkopu městu, vydal OVRR 
MěÚ Soběslav firmě Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, rozhodnutí nutných 
zabezpečovacích prací. Práce na opravě intenzivně pokračují. Po jejich dokončení 
bude město pravděpodobně na paní Hoškové vymáhat její finanční podíl. 
Místostarosta města zajistí prostřednictvím firmy ČEVAK, a. s., zmapování průběhu a 
stavu kanalizační sítě v této oblasti.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Požádala o informaci týkající se záměru revitalizace autobusového nádraží a možnosti 

vybudování dopravního terminálu. Místostarosta města – dne 1. 3. 2016 se uskuteční 
jednání s Ing. Kafkou z Českých drah, a. s., České Budějovice, ve věci možnosti 
vybudování dopravního terminálu. O výsledku jednání podá informaci na příštím 
jednání RM.  

 
Jednání RM skončilo v 16:15 hodin.  


