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

která se konala dne 6. září 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 17. 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. 3 rozpočtu města v roce 2016 
2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu 
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku 
4. Program regenerace MPZ v roce 2016 – informace  
5. Výběrová řízení 
6. Obsazování bytů v DPS 
7. Pozemky, smlouvy 
a) OOSM/65/2016 – Ivo Trubač, Klenovice – pachtovní smlouva na pacht zemědělských 

pozemků  
8. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 16. jednání RM ze dne 23. srpna 2016 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Valeš a Mgr. Petr 
Lintner.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2016 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: Změna rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření č. 3/2016  
Předložena výše uvedená změna rozpočtu, jejíž celkové příjmy a výdaje dosahují částky 
3.962.225 Kč.  
V rámci tohoto bodu informoval místostarosta města o jednání s dodavatelem akce 
„Komunikace a inženýrské sítě pro RD u sídl. Svákov – Soběslav, 2. etapa“ firmou 
Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Teplice. Firma měla na stavbu nastoupit od 1. 8. 2016, 
do dnešního dne žádné práce neprobíhají a po jednání s místostarostou města by měla 
nastoupit do konce tohoto týdne. Místostarosta města dále uskuteční s dodavatelskou firmou 
jednání ve věci jejich subdodavatelů a termínu plnění.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/242/2016.  

2.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/72/2016 
Předložen návrh výše uvedené vyhlášky. Tajemník MěÚ Ing. R. Bryll informoval o novele 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, účinné od 1. 10. 2016. Tato novela znemožňuje 
povolení konání akcí po 22. hodině radě města (viz stávající vyhláška). Akce, které překračují 
22. hodinu, lze povolit pouze formou obecně závazné vyhlášky, kterou schvaluje ZM. Dále 
předloženo právní posouzení návrhu vyhlášky zpracované Ministerstvem vnitra ČR. 
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Z důvodu problémů s případným přijetím vyhlášky, výkladových nejasností a snahy MV 
umožnit obcím snazší povolení akcí konaných po 22. hodině informoval tajemník MěÚ o 
doporučení MV posečkat s přijetím takovéto vyhlášky. Na základě těchto skutečností 
předložil tajemník MěÚ návrh stáhnutí návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 
z programu 10. zasedání ZM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/243/2016.  

3.  Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku 

Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ  
Příloha: OOSM/71/2016  
Předložen návrh výše uvedené vyhlášky. Z důvodů uvedených v předchozím bodě tohoto 
zápisu a propojenosti návrhů obou vyhlášek s dosud platnou OZV č. 4/2008 předložil 
tajemník MěÚ návrh stáhnutí návrhu obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 z programu  
10. zasedání ZM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/243/2016.  

4.  Program regenerace MPZ v roce 2016 – informace 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena informace o průběhu akcí realizovaných v letošním roce v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny v Soběslavi. Starosta města informoval na základě 
podkladů předaných farářem Římskokatolické farnosti Soběslav Mgr. Janem Hambergerem o 
opravě kostela sv. Petra a Pavla a jejím financování. Celkem bylo proinvestováno 1.558.253 
Kč včetně restaurátorských prací a dalších 54.728 Kč činily vícepráce. V rámci diskuse se 
RM shodla na poskytnutí finanční částky ve výši 190.000 Kč Římskokatolické farnosti 
Soběslav na opravu kostela. Tato částka bude zapracována do změny rozpočtu města  
č. 3/2016.  
Dále předložena informace o postupu prací na opravě budovy městského úřadu čp. 59/I na 
nám. Republiky v Soběslavi.  

5.  Výběrová řízení 
Výběrové řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty  
„NA L ŮSECH“, Soběslav“ - rekapitulace 
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze firmu  
DK Dvořák, s. r. o., Roudná.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/245/2016.  

Výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP na akce 
„Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 3. etapa“  
a „Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov – Soběslav“, 2. etapa“ - 
rekapitulace 
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze firmu 
Tareka, s. r. o., Tábor.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/246/2016. 

6.  Obsazování bytů v DPS 
Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ 
Příloha: SZO/1/2016 
Předloženo doporučení sociálně zdravotní komise RM ze dne 29. 8. 2016.  
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Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/247/2016.  

7.  Pozemky, smlouvy 
Ivo Truba č, Klenovice – pachtovní smlouva na pacht zemědělských pozemků 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/65/2016 
Předložen návrh na zrušení usnesení RM č. 13/199/2016 ze dne 28. 6. 2016 a dále návrh 
pachtovní smlouvy s p. I. Trubačem, Klenovice.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/248/2016.  

8.  Různé 
Oddíl ledního hokeje TJ Spartak Soběslav – žádost o souhlas s použitím znaku města 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložena výše uvedená žádost o použití znaku města na reklamním banneru.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/249/2016.  

Ukončení projektu „Odolná obec“ 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Mgr. Alena Krejčová – členka RM 
Příloha: Pozvánka na slavnostní ukončení projektu 
Předložena informace o slavnostním ukončení projektu „Odolná obec“, který v Soběslavi 
realizovala Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Praha.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/250/2016.  

Změny platových výměrů ředitelů škol 
Předložila: Ing. Marie Lustová – pracovnice OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/76/2016 
Předloženy změny platových výměrů ředitelů škol (ZŠ E. Beneše, ZŠ Komenského, MŠ Duha 
a MŠ Nerudova) v souvislosti s novelizací NV č. 564/2006 Sb., s účinností od 1. 9. 2016.  
Hlasování: Pro: 7 (6 při hlasování o platu ředitelky MŠ Duha); Zdržel se: 0 (1 – Mgr. Alena 
Krejčová při hlasování o platu ředitelky MŠ Duha); Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/251/2016.  

Bytová komise RM – výměna městského bytu 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: OOSM/75/2016 
Předloženo doporučení bytové komise RM ze dne 6. 9. 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/252/2016.  

Svoz zeleného odpadu 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Informační leták 
Předložena informace o svozu zeleného odpadu organizovaného SMS, s. r. o., prostřednictvím 
velkoobjemových kontejnerů v období od 19. 9. do 14. 10. 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/244/2016. 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Prodloužení smlouvy s firmou Rašelina, a. s., Soběslav, a Nakladatelstvím Fraus, 

Plzeň, na pořízení učebních pomůcek pro žáky 2. stupně ZŠ E. Beneše a ZŠ 
Komenského. Smlouva bude prodloužena o 5 let, slavnostní podpis smluv se 
uskuteční 19. 9. 2016 v 11:00 hodin v ZŠ E. Beneše.  
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Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 
• Jednání s p. Virtem, Veselí nad Lužnicí, ohledně slavnostního novoročního ohňostroje 

dne 1. 1. 2017. Z důvodu změny legislativy není možné ohňostroj v obdobném 
rozsahu jako v letech minulých realizovat na náměstí Republiky. RM se shodla na 
konání ohňostroje na náměstí Republiky 1. 1. 2017 od 18:00 hod.  

• Informoval o pořízení, případně pronájmu, vánočního osvětlení. Podklady zašle 
místostarosta města Mgr. Aleně Krejčové a L. Zbytovské. RM se k záležitosti vrátí na 
některém z dalších jednání. 

Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Petr Valeš 

• Informoval o změna dodavatele plynu a elektřiny pro střediska KDMS z firmy E.ON 
na firmu ČEZ, a. s. Změnou dodavatele ušetří KDMS oproti stávajícímu stavu cca 
120.000 Kč.  
Tajemník MěÚ osloví organizace zřizované městem s žádostí o sdělení stávajících 
dodavatelů energií s cílem zjistit zájem o vypsání společného výběrového řízení na 
jejich dodávky.  

• Pozval členy RM na letošní Rožmberské slavnosti konané v sobotu 17. 9. 2016 od 
10:00 hod. a na páteční předprogram slavností. Slavností se zúčastní rovněž zástupci 
partnerského města Sabinov.  

Mgr. Petr Lintner 
• Předal poděkování vodáckého oddílu při SK Domeček za finanční příspěvek města na 

vybudování mola na Černovickém potoce, které je již funkční.  
Mgr. Alena Krejčová 

• Informovala o jednání Finančního výboru ZM uskutečněném 5. 9. 2016.  
• Informovala o přípravě strategického plánu MAP nutného pro možnost budoucí 

realizace projektů školských zařízení financovaných z IROP.  
Ludmila Zbytovská 

• Informovala o připomínkách p. O. Stefana k zveřejněnému variantnímu řešení 
rozšíření parkovacích míst na okruhu okolo náměstí Republiky. Starosta města – na 
OVRR MěÚ se v současnosti shromažďují připomínky k návrhům, po uplynutí 
termínu pro jejich podání se RM k záležitosti vrátí. 

• Požádala o informaci, kdo je autorem reliéfu Soběslavi na protihlukových stěnách.  
Starosta města – reliéfy byly vytvořeny ZUŠ Soběslav na základě objednávky stavební 
firmy Eurovia, a. s., Praha. Město mělo zájem na profesionálním provedení tohoto 
reliéfu.   

• Požádala o informaci ve věci připraveného rozšíření počtu nádob na použité rostlinné 
tuky a oleje na území města. Tajemník MěÚ – nádoby jsou nainstalovány na čtyřech 
stanovištích, další rozšíření proběhne v podzimních měsících letošního roku.  

MUDr. Lubomír Kříž 
• Předložil připomínku ze sociálně zdravotní komise RM na větší rozsah květinové 

výzdoby na náměstí Republiky. Tajemník MěÚ připraví prostřednictvím odborné 
firmy návrh květinové výsadby na náměstí.  

• Požádal o možnost vyčištění koryta Černovického potoka v okolí mostu u polikliniky. 
Místostarosta města – Povodí Vltavy, s. p., má tuto akci v připravovaném plánu na rok 
2017.  

 
Jednání RM skončilo v 16:00 hodin.  


