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

která se konala dne 13. června 2016 od 13:00 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 
Omluveni: MUDr. Lubomír Kříž 

Jednání 12. 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. Změna č. 2 rozpočtu města na rok 2016 
2. Dopravní terminál  
3. Doplnění dětského hřiště v parku u kina 
4. Soběslavská hláska – dodatek č. 1 (termíny inzerce)  
5. Výběrové řízení – Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ – 

Soběslav, 2. etapa  
6. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav  
7. Pozemky, smlouvy 
a) FO/6/2016 – Povodí Vltavy, s. p., Praha – smlouva o náhradě za zrušená vodní díla  
b) KT/10/2016 – Oprava památníku padlých v 1. světové válce v parku U Nádraží – 

smlouva  
o dílo 

c) OOSM/53/2016 – ResTrial, s. r. o., Praha – pronájem 3 ordinací na Poliklinice 
Soběslav  

d) OOSM/46/2016 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene „Soběslav – Přel. k. VN, ZTV Svákov, Město“             

8. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 11. jednání RM ze dne 31. května 
2016 žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byly starostou města pověřeny členky rady Mgr. Alena Krejčová a 
Ludmila Zbytovská.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Změna č. 2 rozpočtu města na rok 2016 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 2/2016; Návrh 
na prodloužení termínovaného vkladu města Soběslavi 
Předložen výše uvedený návrh změny rozpočtu. Starosta města zodpověděl dotazy členů RM 
k předloženému návrhu,  který bude předložen na jednání ZM dne 29. 6. 2016.  
Dále předložen návrh na prodloužení termínovaného vkladu města Soběslavi ve výši 25 mil. 
Kč u Oberbank AG o další rok (stávající vklad končí 2. 7. 2016), neboť město nebude 
zmíněné finanční prostředky v nejbližší době potřebovat. Rada města s prodloužením 
termínovaného vkladu souhlasila. Uvedené návrhy budou projednány ve finančním výboru 
20. 6. 2016.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/177/2016.  
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2.  Dopravní terminál 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Variantní studie řešení dopravního terminálu v Soběslavi 
V návaznosti na jednání RM dne 5. 4. 2016 předložena variantní studie řešení dopravního 
terminálu umístěného vedle budovy vlakového nádraží zpracovaná ateliérem O.T.A., Praha. 
Studie předpokládá využití stávajícího autobusového nádraží jako parkoviště  
a drážní budovy pro prodej jízdenek a jako čekárny. Kompletní studie včetně vizualizace bude 
dokončena do konce června, následně bude opětovně předložena na jednání rady města  
a zveřejněna. Studie bude podkladem pro další jednání s ČD, s. p., a SŽDC, s. o.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/178/2016.  

3.  Doplnění dětského hřiště v parku u kina 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Návrh herních prvků firmy ONYX wood, s. r. o., pro doplnění dětského hřiště u SCS 
Předložen výše uvedený návrh. V rámci diskuse se RM shodla na doplnění zmíněného hřiště 
o herní prvek ZIG – ZAG TRACK za cenu 54.000 Kč + DPH. Stejná firma provede rovněž 
opravy stávajících prvků dle závěrů revize hřiště v částce cca 20.000 Kč + DPH. Na některém 
z dalších jednání RM předloží místostarosta města návrh na úmístění herního prvku 
(pyramidy) na travnaté ploše mezi sokolovnou a fotbalovým hřištěm ve sportovním areálu 
města.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/179/2016.  

4.  Soběslavská hláska – dodatek č. 1 (termíny inzerce) 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/48/2016 
Předložen návrh dodatku č. 1 k Zásadám pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska 
z důvodu změny termínu uzávěrky příjmu inzerce zveřejňované ve zpravodaji.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/180/2016.  

5.  Výběrové řízení – Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ – 
Soběslav, 2. etapa 

Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu 
Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Teplice, za cenu 13.161.496,83 Kč bez DPH. Tato 
firma měla druhou nejnižší nabídkovou cenu, ale nejdelší záruku.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/181/2016.  

6.  Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ  
Příloha: OOSM/54/2016 
Předložen návrh rozdělení půjček z FRB města Soběslav. V rámci druhého kola rozdělení 
půjček v letošním roce bylo požádáno o celkem 300 tis. Kč.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/182/2016.  
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7.  Pozemky, smlouvy 

Povodí Vltavy, s. p., Praha – smlouva o náhradě za zrušená vodní díla 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: FO/6/2016 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Uzavřením smlouvy získá město Soběslav vodní dílo 
využívané pro odvedení odpadních vod v Nedvědicích.   
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/183/2016.  

Oprava památníku padlých v 1. světové válce v parku U Nádraží – smlouva o dílo  
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ  
Příloha: KT/10/2016 
V návaznosti na usnesení ZM č. 6/042/2015 ze dne 16. 12. 2015 předložen návrh výše 
uvedené smlouvy. Akce je podpořena dotací Ministerstva obrany ČR v roce 2016 ve výši 
92.000 Kč a bude dokončena do 30. 11. 2016.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/184/2016.  

ResTrial, s. r. o., Praha – pronájem 3 ordinací na Poliklinice Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/53/2016  
Předložen návrh výše uvedené smlouvy.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/185/2016.  

E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene „Soběslav – Přel. k. VN, ZTV Svákov, Město“ 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/46/2016  
Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve 
prospěch města ve výši 5.300 Kč + DPH.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/186/2016.  

Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (oprava 
komunikace v ul. Luční – 2. etapa) 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh výše uvedeného dodatku.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/187/2016.  

8.  Různé 
Senior-dům Soběslav – žádost o souhlas s přijetím materiálového daru (firma Dentimed, 
s. r. o., Litomyšl  – nitrilové rukavice a čistící pěny) 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ  
Příloha: Žádost ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové  
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/188/2016.  
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Žádost občanů města „Optimalizace a rozšíření odděleného sběru využitelných složek 
odpadu ve městě Soběslavi“ 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena výše uvedená žádost podepsaná cca 60 občany města. Dle ustanovení § 16 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích bude tato žádost předložena k projednání zastupitelstvem města na 
jednání dne 29. 6. 2016 (bod č. 7).  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/189/2016.  

 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• soudního sporu s firmou Tareka, s. r. o., Tábor, v kauze Společenského centra 

Soběslavska. V rámci soudního jednání uskutečněného dne 10. 6. 2016 vyzval soud 
obě strany k uzavření smíru. Návrh smíru bude dle doporučení soudu zpracován 
právní kanceláří Schönherr, Praha, a RM se následně k této záležitosti vrátí.  

 
 
Jednání RM skončilo ve 14:00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


