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

která se konala dne 30. 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 
Hosté: Ing. arch. Dagmar Buzu – vedoucí odd. územního plánování a památkové péče OVRR 
MěÚ 

Jednání 11. 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. Přestupní dopravní terminál Soběslav – informace  
2. Změna č. 1 územního plánu města 
3. Projekt modernizace IT na MěÚ  
4. Sociální poradenství na území ORP 
5. Výběrová řízení 
6. ZTV Svákov – 2. etapa – informace  
7. Ztráty a nálezy – informace  
8. ZŠ E. Beneše – rekonstrukce terasové krytiny nad severním vstupem do školy 
9. Kapela Náhodný Výběr  – žádost o rozšíření vyhlášky o nočním klidu  
10. Římskokatolická farnost Soběslav – žádost o finanční příspěvek na akci „Noc 

kostelů“ 
11. Pozemky, smlouvy  
a) KT/12/2017 – KP projekt, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo na zpracování a 

podání žádosti o dotaci na akci „Zateplení zimního stadionu v Soběslavi“ 
b) OOSM/45/2017 – DAMVEL JH, s. r. o., Řípec – pronájem nebytového prostoru v ulici 

Protifašistických bojovníků čp. 134 
c) SMS, s. r. o., Soběslav – smlouva s firmou E.ON Energie (montáž regulátorů napětí pro 

soustavu VO) 
12. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 10. jednání RM ze dne 16. května 
2017 žádné připomínky. 
Ověřovatelkami zápisu byly starostou města pověřeny členky rady paní Ludmila Zbytovská  
a Mgr. Alena Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Přestupní dopravní terminál Soběslav – informace 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Studie Přepravní terminál; Stanovisko ČD, a. s., Praha, a SŽDC, s. o., Praha 
Předložena výše uvedená studie společně se stanoviskem ČD, a. s., Praha, a SŽDC, s. o., 
Praha, k majetkoprávnímu vypořádání pozemků a budov potřebných pro realizaci dopravního 
terminálu. V rámci diskuse se rada města shodla na ochotě odkoupení potřebných pozemků  
a staveb a na začlenění výpravní budovy ČD, a. s., do projektu vybudování dopravního 
terminálu. Starosta města projedná s autorem studie Ateliérem OTA, s. r. o., Praha, časové 
možnosti zpracování PD pro územní řízení v návaznosti na uzávěrku podání žádostí o dotaci, 
tj. 30. 9. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
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K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/154/2017.  

2.  Změna č. 1 územního plánu města 
Předložila: Ing. arch. Dagmar Buzu – vedoucí oddělení územního plánování a památkové 
péče OVRR  MěÚ, která byla přítomna jednání RM 
Příloha: OVRR/3/2017  
Předložen návrh změny č. 1 územního plánu města Soběslav reagující na požadavky občanů  
a firem a respektující potřeby města především s ohledem na rozvoj výrobních ploch. Veřejné 
projednání návrhu se uskutečnilo 15. 2. 2017. Ing. arch. D. Buzu zároveň seznámila členy RM 
s procesem projednání připomínek. Návrh bude předložen na červnovém jednání ZM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/155/2017.  

3.  Projekt modernizace IT na MěÚ Soběslav 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ  
Příloha: KT/13/2017 
V návaznosti na jednání RM dne 21. 2. 2017 předložena informace o provedeném průzkumu 
trhu v rámci připravovaného projektu Modernizace IT vybavení MěÚ Soběslav. Dále 
předložen návrh obsahu projektu, který oproti původnímu návrhu předpokládá vypuštění 
Portálu zaměstnance z důvodu možnosti jeho částečného řešení za pomoci stávajícího 
softwarového vybavení úřadu.  Po zapracování změny do studie proveditelnosti, zpracování 
zadávacích podmínek a obdržení stanoviska hlavního architekta e-govermentu MVČR bude 
podána žádost o dotaci.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/156/2017.  

4.  Sociální poradenství na území ORP 
Předložila: Jana Háková – vedoucí OSZ MěÚ 
Příloha: Zápis z jednání Sociálně zdravotní komise RM ze dne 22. 5. 2017  
Předložen výše uvedený zápis. Tajemník MěÚ Ing. R. Bryll doplnil informaci o průběhu 
jednání komise, na kterém došlo k vyhodnocení nabídek na zajištění sociální služby Odborné 
sociální poradenství na území ORP Soběslav. Jednání komise se zúčastnili zástupci města 
Veselí nad Lužnicí. Služba bude poskytována od 1. 1. 2018 ve Veselí nad Lužnicí.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/157/2017.  

5.  Výběrová řízení 
Dodávka konstrukčních prvků pro workoutové hřiště v Soběslavi – vyhodnocení 
nabídek  
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu VŘ. Komise doporučila jako vítěze firmu Clean4you, s. r. o., 
Olomouc.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/158/2017.  

ČOV Soběslav – obnova hrubého předčištění – vyhodnocení nabídek  
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu VŘ. Komise doporučila jako vítěze firmu ENVI-PUR,  
s. r. o., Praha.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 114/159/2017.  
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6.  ZTV Svákov – 2. etapa – informace 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Dopis VHS Plzeň – Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ 
Soběslav – 2. etapa  
Předloženo vyjádření dodavatelské firmy. Místostarosta města doplnil informaci o jednání 
s ředitelem firmy, která i nadále garantuje dodržení termínu dokončení stavebních prací, tj. do 
30. 9. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/160/2017.  

7.  Ztráty a nálezy – informace 
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Protokol o ocenění nálezů 
Předložena informace o připravovaném termínu prodeje, který se uskuteční 14. 6. 2017  
od 15:30 hodin.  

8.  ZŠ E. Beneše – rekonstrukce terasové krytiny nad severním vstupem do školy 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/46/2017 
Předložena informace ředitele ZŠ E. Beneše o připravované rekonstrukci terasové krytiny 
včetně zateplení nad severním vstupem do školy, a to na základě výběrového řízení 
organizovaného ředitelem ZŠ, ve kterém zvítězila firma Střechy Bohemia, s. r. o., Chlebov, za 
cenu 329.069,50 Kč bez DPH.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/161/2017.  

9.  Kapela Náhodný Výběr  – žádost o rozšíření vyhlášky o nočním klidu 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/15/2017 
Předložena výše uvedená žádost kapely Náhodný výběr a dále žádost Automotoklubu 
Soběslav o zařazení jimi pořádaných akcí  do vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu. Návrh nové 
OZV č. 2/2017 bude předložen na červnovém jednání ZM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/162/2017.  

10. Římskokatolická farnost Soběslav – žádost o finanční příspěvek na akci  
„Noc kostelů“ 

Předložila: Miloslava Samcová – pracovnice KO-IA 
Příloha: KT/14/2017  
Předložena žádost Římskokatolické farnosti Soběslav o finanční příspěvek na akci „Noc 
kostelů 2017“, která se pořádá dne 9. 6. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/163/2017.  

11. Pozemky, smlouvy 

KP projekt, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo na zpracování a podání žádosti  
o dotaci na akci „Zateplení zimního stadionu v Soběslavi“ 
Předložila: Šárka Tröglerová – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: KT/12/2017 
Předložena informace o uskutečněném poptávkovém řízení na administraci žádosti o dotaci 
na plánovanou akci zateplení zimního stadionu v Soběslavi z Operačního programu Životní 
prostředí, 70. výzva. V této souvislosti předložen návrh smlouvy o dílo s firmou KP projekt,  
s. r. o., České Budějovice, na tuto činnost.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/165/2017.  
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DAMVEL JH, s. r. o., Řípec – pronájem nebytového prostoru v ulici Protifašistických 
bojovníků čp. 134 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/45/2017 
V souvislosti se změnou nájemce uvedeného nebytového prostoru předložen návrh ukončení 
platné nájemní smlouvy s panem D. Mrázem, Řípec, dohodou k 31. 5. 2017 a dále návrh 
nájemní smlouvy se společností DAMVEL JH, s. r. o., Řípec. Smlouva bude uzavřena za 
stávajících podmínek.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/166/2017.  

SMS, s. r. o., Soběslav – smlouva s firmou E.ON Energie (montáž regulátorů napětí pro 
soustavu VO) 
Předložil: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., Soběslav 
Příloha: Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy mezi SMS, s. r. o., Soběslav a E.ON Energie, 
a. s., na montáž regulátorů napětí pro soustavu veřejného osvětlení 
Místostarosta města doplnil informaci o uvedeném záměru SMS, s. r. o. Rada města se 
k záležitosti vrátí na příštím jednání po seznámení se s návrhem smlouvy.   

12. Různé 
Marcela Procházková, Soběslav – žádost o finanční příspěvek (T-Mobile olympijský 
běh) 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/164/2017.  

Změna č. 2 rozpočtu města na rok 2017 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 2/2017 
Předložen výše uvedený návrh změny rozpočtu. Starosta města zodpověděl dotazy členů RM 
k předloženému návrhu,  který bude předložen na jednání ZM dne 21. 6. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/168/2017.  

Okresní soud v Táboře – volba přísedícího (Ing. Blanky Smetanové) 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Souhlas se zvolením přísedícího  
Předložena žádost Okresního soudu v Táboře o zvolení Ing. Blanky Smetanové, Soběslav, do 
funkce přísedícího tohoto soudu. Tento bod bude projednán na červnovém jednání ZM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/167/2017.  

VŘ na dodavatele akce „Oprava vodovodních a kanalizačních přípojek a oprava 
kanalizačního řadu DN 300 v Bezděkově ulici v Soběslavi“ – jmenování komise 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh hodnotící komise.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/169/2017.  

MŠ Duha Soběslav – žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ  
Příloha: OOSM/48/2017  
Předložena výše uvedená žádost ředitelky MŠ Duha na podporu realizace projektu „Zahrada 
sedmi barev“.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
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K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/170/2017. 

Bytová komise RM – přidělení městského bytu 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: OOSM/47/2017 
Předloženo doporučení bytové komise RM z 29. 5. 2017.  
Hlasování: Pro:7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/171/2017. 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Úspěšného konání akce Bambi 2017 organizovaného DDM a dále turnaje 

v integrované Boccie pořádaného Diakonií ČCE Rolnička Soběslav dne 17. 5. 2017.  
• Oficiálního pozvání primátora města Sabinov Ing. Petera Molčana na letošní Dny 

města Sabinov. Delegaci našeho města bude tvořit starosta města Ing. Jindřich Bláha, 
tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll a členky RM Mgr. Alena Krejčová a paní Ludmila 
Zbytovská.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 
• Informoval o úspěšném veřejném projednání záměru rekonstrukce nádvoří KDMS, 

které se uskutečnilo 20. 5. 2017 za účasti zpracovatele studie Mooza Architecture, 
Praha.  

• Předal starostovi města materiály obdržené od občanů města týkající se plánované 
regulace parkování v centru města a informoval o záměru uspořádání ankety mezi 
občany, která by měla být podkladem pro studii zadanou městem Soběslav  
a zpracovávanou studentem ČVUT Praha. Autoři materiálu projevili zájem o kontakt 
se zpracovatelem studie parkování.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informovala o přípravě jednání Finančního výboru ZM, které se uskuteční dne  

12. 6. 2017.  
• Dotaz týkající se termínu opravy povrchu komunikací před budovou kulturního domu. 

Oprava proběhne v příštím roce.  
Ludmila Zbytovská 

• Dotaz na datum otevření letního koupaliště. Místostarosta města – SMS, s. r. o., 
plánuje otevření 10. 6. 2017.  

• Kladně hodnotila výsledek akce – malování na kontejnery na separovaný odpad u 
gymnázia.  

 
 
 
Jednání RM skončilo v 16:00 hodin.  

 

 


