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

která se konala dne 16. května 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,  
  MUDr. Lubomír Kříž, Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Host: Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS, spol. s r. o. 

Jednání 10. 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. Návštěva ČOV Soběslav 
2. Výsledek hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 SLMS, spol. s r. o. 
3. Rekonstrukce smuteční síně 
4. Čestná občanství města 
5. Program jednání ZM 21. 6. 2017 
6. Blatské muzeum – žádost o podporu výstavy (Jiří Stejskal) 
7. Linka bezpečí, z. s. – žádost o finanční podporu 
8. Pozemky, smlouvy  
a) FO/9/2017 – TJ Spartak Soběslav – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
b) OOSM/41/2017 – Jaroslava Doležalová, Klenovice – koupě pozemku p. č. 2641/25 v k. 

ú. Soběslav  
c) OOSM/42/2017 – manželé Jansovi, Soběslav – prodej části pozemku p. č. 440/10 v k. ú. 

Soběslav 
d) OOSM/43/2017 – Vlasta Cibulková, Soběslav – smlouva o budoucí smlouvě o věcném 

břemeni – pozemkové služebnosti  
     9. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 9. jednání RM ze dne 2. května 2017 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner  
a Mgr. Petr Valeš.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Návštěva ČOV Soběslav 
Členové RM si za účasti Ing. V. Fučíka, pracovníka ČEVAK, a. s., České Budějovice, 
prohlédli celý areál ČOV Soběslav a seznámili se s jeho provozem, s opravami provedenými 
v loňském roce a opravami připravovanými pro další období.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/141/2017.  

2.  Výsledek hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 SLMS, spol. s r. o. 
Předložil: Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS, spol. s r. o., který byl přítomen jednání RM 
Příloha: Hospodaření SLMS, s. r. o., v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017; Přehled fondů 
společnosti za rok 2016; Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2016; Návrh odpisového 
plánu na rok 2017   
Před začátkem tohoto bodu se na jednání RM dostavil Mgr. Petr Lintner.  
Hospodaření SLMS, s. r. o., v roce 2016 skončilo kladným výsledkem ve výši 149.829 Kč  
po zdanění. Předložen návrh rozdělení výsledku hospodaření. Jednatel SLMS, s. r. o., 
odpověděl na jednotlivé dotazy členů RM. Hospodaření společnosti projednala dozorčí rada 
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SLMS, s. r. o., dne 15. 5. 2017. V rámci diskuse informoval jednatel společnosti o nákupu 
nového služebního automobilu a zpracování nového LHP v loňském roce a o plánované 
opravě části lesní cesty mezi obcemi Radimov a Želeč spolufinancované z evropských fondů.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/142/2017.  

3.  Rekonstrukce smuteční síně 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Studie úpravy smuteční síně na hřbitově v Soběslavi – varianta 4. 5. 2017  
Předložena nová varianta studie rekonstrukce smuteční síně zpracovaná Ing. arch.  
J. Kročákem, České Budějovice, reagující na připomínky provozovatele (pohřební služba 
Melich Tábor) a komise výstavby a životního prostředí RM. Členové RM měli k předložené 
studii jednu připomínku - uspořádání toalet (odstranění příčky). 
Toalety budou sloužit pouze pro potřeby obřadů, město opraví veřejné toalety v sousedním 
domě č. p. 121/III.  
Starosta města předá připomínku Ing. arch. J. Kročákovi, který zpracuje finální návrh 
rekonstrukce.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/143/2017.  

4.  Čestná občanství města 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Seznam čestného občanství města Soběslavi 
Předložen seznam předaných a odejmutých čestných občanství města Soběslav. Členové RM 
se shodli na uspořádání ankety mezi členy zastupitelstva města s cílem zjistit jejich názor na 
případné navrácení čestného občanství osobám, kterým bylo odejmuto v období 2. světové 
války, a dále jejich názor na ponechání čestného občanství osobám, kterým bylo uděleno do 
roku 1989.  

5.  Program jednání ZM 21. 6. 2017 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha  starosta města 
Předložen návrh programu 14. zasedání ZM, které se bude konat 21. 6. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/144/2017.  

6.  Blatské muzeum – žádost o podporu výstavy (Jiří Stejskal) 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o finanční příspěvek na výstavu Blatského muzea 
Předložena výše uvedená žádost vedoucího Blatského muzea v Soběslavi RNDr. Daniela 
Abazida o finanční příspěvek na vydání katalogu výstavy obrazů a monotypů malíře Jiřího 
Stejskala. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 1 (Mgr. P. Valeš); Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/145/2017.  

7.  Linka bezpečí, z. s. – žádost o finanční podporu 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z. s. 
Předložena výše uvedená žádost ředitelky Linky bezpečí, z. s., paní Soni Petráškové o 
finanční příspěvek na provoz linky.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/146/2017.  

8.  Pozemky a smlouvy 

TJ Spartak Soběslav – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: FO/9/2017 
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Předložen návrh veřejnoprávní smlouvy TJ Spartak Soběslav o poskytnutí dotace  
ze schváleného rozpočtu města na rok 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/147/2017.  

Jaroslava Doležalová, Klenovice – koupě pozemku p. č. 2641/25 v k. ú. Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/41/2017 
Předložen výše uvedený návrh koupě pozemku městem. Návrh kupní ceny stanovený 
znaleckým posudkem činí 75 Kč/m2.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/148/2017.  

Manželé Jansovi, Soběslav – prodej části pozemku p. č. 440/10 v k. ú. Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ  
Příloha: OOSM/42/2017 
Předložen výše uvedený návrh prodeje pozemku. Návrh prodejní ceny stanovený znaleckým 
posudkem činí 150 Kč/m2.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/149/2017.  

Vlasta Cibulková, Soběslav – smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni – 
pozemkové služebnosti 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ  
Příloha: OOSM/43/2017 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni – pozemkové 
služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve prospěch města ve výši 
1.000 Kč + DPH.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/150/2017.  

9.  Různé 

Firma SUK, spol. s r. o., Praha – smlouva o dílo (výměna zastřešení fotbalové tribuny) 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo. Výměna je prováděna v rámci pojistné 
události.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/151/2017.  

Rekonstrukce centrální plochy náměstí Republiky v Soběslavi (smlouva o dílo na 
zpracování PD pro provedení stavby)  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Finální studie revitalizace centrální plochy náměstí, Kalkulace ceny projektových 
prací – centrální část náměstí, Objednávka na vypracování analýzy parkování 
V návaznosti na jednání RM dne 2. 5. 2017 předložena finální studie revitalizace centrální 
plochy náměstí Republiky. Studie bude zveřejněna na úřední desce MěÚ a webových 
stránkách města.  
Dále předložen návrh smlouvy o dílo s Ing. arch J. Kročákem, České Budějovice, na 
zpracování PD pro provedení stavby na tuto část náměstí Republiky.  
Předložena informace o zadání zpracování analýzy parkování na náměstí Republiky 
v Soběslavi včetně přilehlých ulic. Studii zpracuje student ČVUT v Praze pan Ondřej Miklóš 
s termínem předání do 10. 10. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/152/2017.  
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Dny Sabinova 2017  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena informace o návštěvě primátora partnerského města Sabinov Ing. Petera Molčana 
spolu se zástupci úřadu v Soběslavi dne 12. 5. 2017 a pozvání zástupců města Soběslavi na 
letošní Dny Sabinova ve dnech 14. – 16. 6. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 10/153/2017.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Výsledku měření hluku z dálnice D3 (viz příloha). Ze sedmi sledovaných míst bylo 

zjištěno překročení hygienického limitu v noční době v ulici Na Pískách, č. p. 116, kde 
ŘSD ČR provede dodatečné protihlukové opatření.  

• Rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci kasační stížnosti města 
Soběslavi proti rozsudku KS v Českých Budějovicích, týkající se zásahu městské 
policie při městských slavnostech dne 19. 9. 2015.  

• Slavnostního požehnání Svákovské křížové cesty, které se uskutečnilo v sobotu  
13. 5. 2017.  

Dále RM vzala na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se: 
• Instalace mobilní zeleně (květinové pyramidy) dne 16. 5. 2017 na náměstí Republiky. 

Květinové závěsy na sloupy veřejného osvětlení budou instalovány v průběhu příštího 
týdne.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 
• Informoval o podnětu pana J. Kubeše, člena komise výstavby a ŽP RM, týkající se 

žádosti o zamezení možného rušení čápů bílých v době jejich hnízdění na komíně 
v areálu KDMS. Mgr. Petr Valeš informoval J. Kubeše o skutečnosti, že provoz 
restaurace ani kulturního domu čápy neruší.  

• V souvislosti s přípravou letošních městských slavností informoval o možnosti 
objednání kostýmů u pracovnice KDMS paní J. Palasové do pátku 19. 5. 2017.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Dotaz ohledně vývoje akce „ZTV Svákov“. Místostarosta města – ve středu  

17. 5. 2017 je svoláno jednání s ředitelem dodavatelské firmy. Dle jejich sdělení 
termín dokončení stavby, tj. 30. 9. 2017, bude dodržen. Městský úřad hledá možnosti, 
jakým způsobem zkrátit dobu pro vydání stavebních povolení pro výstavbu rodinných 
domů v této lokalitě.  

• Dotaz na koncepci rozvoje dětských hřišť v Soběslavi. Místostarosta města – město 
zatím neobdrželo zadanou studii od firmy Bušim – péče o zeleň, s. r. o., Lysá nad 
Labem (viz jednání RM 7. 2. 2017), která měla být předána do konce dubna.  

Mgr. Petr Lintner 
• Informoval o termínu předání maturitních vysvědčení, které se uskuteční v pátek  

26. 5. 2017. Předání se zúčastní místostarosta města.  
 
 
Jednání RM skončilo v 16:30 hodin.  


