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

která se konala dne 21. února 2017 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,  
  Mgr. Petr Lintner, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Omluveni: MUDr. Lubomír Kříž, Mgr. Petr Valeš 
Hosté: Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ Komenského a Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše 

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. Rozpracování usnesení z 12. zasedání ZM  
2. Výsledek hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 ZŠ 
3. Příspěvky organizacím a spolkům v roce 2017 
4. Modernizace IT vybavení na MěÚ  
5. Program odpadového hospodářství města Soběslavi 
6. Žádost HZS Tábor o finanční příspěvek v roce 2017 
7. Výběrové řízení – kanalizace Květnová ulice 
8. Žádost – Soběslav nás baví  
9. Žádost ZŠ E. Beneše o souhlas s vyřazením majetku 
10. Pozemky, smlouvy 
a) OOSM/3/2017 – Koupě pozemků p. č. 1985/13 a 2061/14 v k. ú. Soběslav od paní 

Heleny Fischbachové, Praha  
b) OOSM/12/2017 – Jihočeský kraj, České Budějovice – vzájemné darování pozemků  

po rekonstrukci náměstí Republiky 
c) OOSM/18/2017 – Peta Bohemia, spol. s r. o., Soběslav – dodatek č. 6 k nájemní 

smlouvě (MŠ Nerudova) 
11. Různé 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 3. jednání RM ze dne 7. února 2017 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová a paní 
Ludmila Zbytovská.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rozpracování usnesení z 12. zasedání ZM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 12. zasedání ZM, které se 
konalo 15. 2. 2017.  
Projednán dotaz MUDr. J. Chabra vznesený na jednání ZM týkající se výše odměn členů 
komisí, kteří nejsou členy ZM.  Rada města považuje výši odměny stanovenou rozhodnutím 
RM, a to ve výši 300 Kč/jednání za dostatečnou, v případě podání nového návrhu se RM 
k záležitosti vrátí.  
Dále předložena informace o nepravdivých tvrzeních Ing. M. Kákony na jednání ZM – údajné 
neinformování o projednání podaných připomínek k rekonstrukci náměstí Ing. Hořickou a 
údajné dodatečné zařazení rekonstrukce náměstí do programu jednání ZM.  



- 2 - 

V souvislosti s pokračující přípravou rekonstrukce náměstí se RM shodla na projednání 
postupu prací na svém příštím jednání, a to za účasti Ing. arch. J. Kročáka.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/043/2017. 

2.  Výsledek hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 ZŠ 
Předložil: Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše, Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ 
Komenského, kteří byli přítomni jednání RM  
Příloha: Rozbor hospodaření roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 ZŠ E. Beneše, Žádost 
ředitele o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 a Návrh 
odpisového plánu na rok 2017 ZŠ E. Beneše, Rozbor hospodaření roku 2016 a návrh rozpočtu 
na rok 2017 ZŠ Komenského, Žádost ředitele o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2016 a Návrh odpisového plánu na rok 2017 ZŠ Komenského 

Hospodaření ZŠ E. Beneše v roce 2016 skončilo kladným výsledkem ve výši 524,14 Kč. 
V rámci diskuse informoval ředitel ZŠ E. Beneše o nabytí platnosti nového školského zákona 
v loňském roce, který přinesl velký nárůst administrativní zátěže. Dále informoval o účasti 
školy v jednotlivých projektech, na základě kterých došlo ke zlepšení vybavení kuchyněk  
a školních dílen. V loňském roce proběhla výměna části oken, dlažby u vchodů do budovy, 
rozšíření parkoviště ve dvoře školy. Dále došlo k výměně konvektomatu a smažící pánve ve 
školní jídelně. Rovněž proběhla rekonstrukce kotelny, která byla financována městem 
Soběslav.  
Z účasti školy na projektu „šablony“ škola obdrží finanční prostředky na tzv. speciálního 
pedagoga a na podporu doučování slabších žáků. 
RM diskutovala s ředitelem ZŠ o fungování R-studia v budově školy. 

Hospodaření ZŠ Komenského v roce 2016 skončilo kladným výsledkem ve výši  8.604,- Kč. 
V rámci diskuse informoval ředitel ZŠ Komenského o provedené opravě fasády na části 
budovy školy financované městem a rekonstrukci tříd v loňském roce. Zároveň se uskutečnil 
nákup konvektomatu pro školní jídelnu.  
ZŠ se v letošním roce účastní projektu „šablony“, ze kterého stejně jako u ZŠ E. Beneše 
budou hrazeny náklady na tzv. „speciálního pedagoga“, v rámci projektu IROP škola plánuje 
vybudování bezbariérového přístupu a rekonstrukci učebny přírodovědy.  
Dále ředitel ZŠ Komenského informoval o zájmu pokračování opravy fasády školy  
a rekonstrukce kotelny.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/044/2017, 4/045/2017.  

3.  Příspěvky organizacím a spolkům v roce 2017 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Seznam žádostí o finanční příspěvek v roce 2017  
Předložen seznam žádostí o finanční příspěvek v roce 2017. Seznam byl doplněn o schválené 
připomínky členů RM.  
UNACUM, z. s., předložil písemné odstoupení od žádosti o finanční příspěvek, předložena 
žádost o vyjádření potřebnosti této sociální služby, která bude projednána na příštím jednání 
RM.  
Příspěvky budou poskytnuty na základě uzavření veřejnoprávních smluv.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/046/2017.  
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4.  Modernizace IT vybavení na MěÚ 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/6/2017 
Z důvodu neshody na obsahu projektu a jeho finanční náročnosti se RM shodla na provedení 
podrobného rozboru jednotlivých navrhovaných položek a dále uskutečnění prezentace pro 
vedení města, členy RM a vedoucí odborů MěÚ. Poté se RM k záležitosti vrátí.  

5.  Program odpadového hospodářství města Soběslavi 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/5/2017 
Předložen návrh Programu odpadového hospodářství města Soběslavi zpracovaný firmou 
ISES, s. r. o., Praha, na období 2017 – 2021. V současnosti je návrh zaslán Krajskému úřadu 
JčK ke schválení. O zpracování bude informováno ZM na příštím jednání v dubnu 2017. RM 
neměla k předloženému materiálu žádné připomínky.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/047/2017.  

6.  Žádost HZS Tábor o finanční příspěvek v roce 2017, Žádost o souhlas s použitím 
znaku města 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost HZS o finanční příspěvek, Žádost o souhlas s použitím znaku města 
Předložena výše uvedená žádost ředitele HZS JčK ÚO Tábor Ing. Petra Hojsáka o finanční 
příspěvek v roce 2017. 
Dále předložena žádost HZS Tábor o souhlas s použitím znaku města na kartě hasičské 
stanice Soběslav.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/048/2017, 4/060/2017.  

7.  Výběrové řízení – kanalizace Květnová ulice 
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu  
Rti Czech, s. r. o., Soběslav.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/049/2017.  

8.  Žádost – Soběslav nás baví 
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – členka RM  
Příloha: Žádost o souhlas s použitím kontejnerů na tříděný odpad u gymnázia pro realizaci 
aktivity GrafitEko 
Předložena výše uvedená žádost zpracovaná Mgr. Z. Kozlíčkem, koordinátorem akce. Žádost 
byla projednána a doporučena rovněž Komisí odpadového hospodářství RM. Vítězný návrh 
bude vybrán komisí složenou ze zástupců škol, pořadatele a města.  
Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 0; Proti: 1 (Ing. J. Bláha) 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/050/2017.  

9.  Žádost ZŠ E. Beneše o souhlas s vyřazením majetku (elektrická sklopná pánev, 
chladnice, drtič odpadů) 

Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/16/2017 
Předložena výše uvedená žádost. 
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/051/2017.  
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10. Pozemky, smlouvy 

Koupě pozemků p. č. 1985/13 a 2061/14 v k. ú. Soběslav od paní Heleny Fischbachové, 
Praha 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/3/2017 
Předložen návrh koupě výše uvedených pozemků. Doporučená cena koupě činí 40 Kč/m2.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/052/2017.  

Jihočeský kraj, České Budějovice – vzájemné darování pozemků po rekonstrukci 
náměstí Republiky 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/12/2017 
Předložen návrh vzájemného darování pozemků v souvislosti s rekonstrukcí východní strany 
náměstí a Palackého ul.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/053/2017.  

Peta Bohemia, spol. s r. o., Soběslav – dodatek č. 6 k nájemní smlouvě (MŠ Nerudova) 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/18/2017 
Předložen návrh výše uvedeného dodatku.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/054/2017.  

Chališ, s. r. o., Tábor – odstoupení firmy z VŘ na dodavatele akce „Klapka na odlehčení 
kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi“ 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložena výše uvedená informace o odstoupení firmy Chališ, s. r. o., Tábor, z VŘ z důvodu 
ukončení činnosti firmy Chališ, s. r. o. Na druhém místě se ve výběrovém řízení umístila 
firma Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu o 125.001 Kč + DPH vyšší. Jinou nabídku 
město ve VŘ neobdrželo. Z tohoto důvodu bude na realizaci této akce vypsáno nové VŘ.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/055/2017. 

11. Různé 

Oprava střechy na objektu restaurace v areálu plovárny – žádost o souhlas s podáním 
žádosti o dotaci z programu JčK  
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: KT/8/2017 
Předložena žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/056/2017.  

MŠ Duha – žádost o souhlas s přijetím věcného daru (vysavač Samsung)  
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/19/2017 
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/057/2017. 

Odbahnění rybníka Nový – smlouva na administraci projektu 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena informace o záměru odbahnění rybníka Nový u Soběslavi za využití Operačního 
programu životního prostředí, výzvy č. 55. Celkové investiční náklady akce, která by 



- 5 - 

probíhala v letech 2018 – 2020, jsou v projektové dokumentaci vyčísleny na 31,952 mil. Kč 
včetně DPH. V této souvislosti předložena nabídka firmy Universal Solutions, s. r. o., Písek, 
na zpracování a podání žádosti o dotaci, organizaci výběrového řízení a administraci projektu.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/058/2017.  

Bytová komise RM – přidělení městského bytu 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: OOSM/20/2017 
Předloženo doporučení bytové komise RM z 20. 2. 2017.   
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/059/2017. 

MŠ Duha – žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu JčK (pořízení 
lanového centra) 
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – členka RM 
Příloha: Žádost o podporu realizace projektu „Zahrada našich snů – zahrada jako příležitost“ 
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/061/2017. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Alena Krejčová 
• Dotaz na postup prací akce „ZTV Svákov“. Místostarosta města – dnešního dne 

proběhlo jednání s dodavatelskou firmou, která přislíbila dokončení inženýrských sítí 
do konce května 2017.  

• Dotaz na situaci ohledně farní zahrady v obci Nedvědice. Místostarosta města – 
zahrada zůstává i nadále ve vlastnictví církve. V objektu společenské budovy proběhla 
výměna oken, PD stavebních úprav, kterou zpracovává p. Šena, nebyla zatím městu 
předána.  

Ludmila Zbytovská 
• Dotaz týkající se plánované realizace „Křížové cesty“ Římskokatolickou farností 

v Soběslavi. Starosta města – termín případné realizace není znám, s farářem  
Mgr. J. Hambergerem byla v loňském roce předjednána možnost finančního příspěvku 
města.   

 
 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.  

 

 


