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

která se konala 13. října 2015 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 
Omluveni: Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ 
 

 Jednání 23. 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. Rekonstrukce sportovní haly - financování 
2. Předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště - 2015 
3. Dřevěná lávka přes Černovický potok 
4. Pozemky, smlouvy 
 a) Libuše Krlínová, Soběslav – odstoupení od nabídky prodeje lesních pozemků parc.    
 č. 263/1 a 263/2 v k. ú. Vesce 
5. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 22. jednání RM ze dne 29. 9. 
2015 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner a 
Mgr. Alena Krejčová.  

Zápis z jednání provede starosta města Ing. Jindřich Bláha. 
 

1.  Rekonstrukce sportovní haly - financování 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Přestavba sportovní haly v areálu TJ Spartak Soběslav – vyúčtování prací  
Členové RM uskutečnili prohlídku sportovní haly v areálu TJ Spartak Soběslav a seznámili se 
s její pokračující rekonstrukcí a dále navštívili zázemí haly, které bude stavebně upraveno 
v příštím roce.  
V návaznosti na jednání RM dne 15. 9. 2015 předložen celkový soupis prací včetně 
finančního vypořádání přestavby sportovní haly.  
Předložen návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2015 s firmou Spilka a Říha, s. r. 
o., Soběslav, na vypořádání více a méně prací a návrh smlouvy o dílo s firmou TIP–N+V, s. r. 
o., Soběslav, na změnu otopného systému.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/236, 237, 238/2015.  
 
2.  Předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště - 2015 
Předložil: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., Soběslav 
Příloha: Předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště Soběslav v roce 2015  
Předloženo předběžné vyhodnocení hospodaření koupaliště v roce 2015 zpracované 
jednatelem SMS, s. r. o., Soběslav, p. Vl. Faladou. Předpokládaný kladný hospodářský 
výsledek činí cca 250 000 Kč a bude využit na opravy areálu koupaliště. Přesné vyhodnocení 
hospodaření koupaliště bude předloženo do konce letošního roku.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/239/2015.  
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3.  Dřevěná lávka přes Černovický potok 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Kontrola – statické posouzení dřevěné lávky přes Černovický potok u DDM Soběslav 
Předložena zpráva o stavu dřevěné lávky přes Černovický potok u DDM Soběslav zpracovaná 
vedoucím kanceláře tajemníka MěÚ Ing. Bohumírem Ctiborem. Většina dřevěných prvků je 
napadena hnilobou. Oprava lávky bude zařazena do plánu investičních akcí v roce 2016. 
Lávka zůstane ve stejné podobě jako je stávající.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/240/2015.  
 
4.  Pozemky, smlouvy 
Libuše Krlínová, Soběslav – odstoupení od prodeje lesních pozemků parc. č. 263/1 a 
263/2 v k. ú. Vesce  
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: Oznámení o odstoupení od nabídky prodeje lesních pozemků  
Předloženo oznámení paní Libuše Krlínové, Soběslav.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/241/2015.  
 
5.  Různé 
Narušení průběhu Soběslavských slavností  
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS, Miroslav Drs – vrchní strážník MP Soběslav  
Příloha: Rozhodnutí Krajského úřadu ČB ze dne 11. 5. 2015, Úřední záznam MP ze dne 19. 9. 
2015 
V souvislosti s narušením průběhu Soběslavských slavností dne 19. 9. 2015 nepovoleným 
umístěním stánku Pirátské strany – Pirátů pro Soběslav (Ing. Martin Kákona) předložena 
informace o podání oznámení o přestupku Městskou policií města Soběslavi a organizátorem 
akce KDMS na OOSM MěÚ – oddělení právní. 
Dále předložena informace o rozhodnutí Krajského úřadu ČB ze dne 11. 5. 2015 ve věci 
narušení Soběslavských slavností 2014 Ing. Martinem Kákonou – Piráti pro Soběslav.  
 
Umístění pamětní desky spisovatele p. Miroslava Krejči (autor knihy o strašidlu 
Doudlu) 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Fotografie kamene pro instalaci hliníkové desky u horní studánky na Svákově 
Informoval o jednání s paní Renatou Jelenovou ve věci slavnostního odhalení pamětní desky 
spisovatele p. Krejči na kameni u horní studánky na Svákově v Soběslavi, které se uskuteční 
v sobotu 7. 11. 2015 (hodina bude upřesněna s paní Jelenovou).  
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/242/2015.  
 
Schválení darovací smlouvy a přijetí finan ční odměny – ZŠ Soběslav, Komenského ul.  
Předložila: Ing. Marie Lustová 
Příloha: OOSM/57/2015, Žádost ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase 
Předložena žádost ředitele ZŠ Komenského ul. Mgr. Jana Holase o schválení darovací 
smlouvy s firmou Soběslavská pekárna, s. r. o., Soběslav, na měsíční částku 1.100 Kč jako 
příspěvek na obědy pro dva žáky a dále přijetí finanční odměny ve výši 10.000 Kč za vítězství 
žáků školy v 1. ročníku sportovní soutěže Hejtmanův pohár v Jihočeském kraji.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/243/2015.  
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Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 
� Předložení žádosti firmy Lapec – železářství, Soběslav, o prominutí nájemného 

z nebytových prostor na náměstí Republiky čp. 148/I  po dobu rekonstrukce náměstí 
(viz příloha). RM s prominutím nájemného nesouhlasila, neboť do prodejny byl během 
rekonstrukce náměstí přístup zajištěn. Úleva bude poskytnuta z vyhrazeného parkování 
před provozovnou – zajistí místostarosta.  

� Nabídky paní Břízové, Soběslav, na darování betlému. Po diskusi se RM shodla, že by 
bylo lepší betlém darovat muzeu, farnosti, školám nebo jiným organizacím ve městě. 
Informaci paní Břízové předá místostarosta.  

 
Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Petr Lintner 

� Vznesl dotaz na sázení stromů při rekonstrukci východní strany náměstí a Palackého 
ulice. Místostarosta – stromy budou osázeny v tomto týdnu.  

Mgr. Alena Krejčová 
� Informovala o zadání projektu nové úpravy zahrady MŠ Duha včetně herních prvků. 

V této souvislosti se příští týden uskuteční schůzka v MŠ za účelem projednání 
rozšíření zahrady školy směrem k silnici I/3 (E55).  

MUDr. Lubomír Kříž 
� Vznesl dotaz na dokončení průchodu propustkem u Andělské stoky. Místostarosta – 
průchod bude dokončen v příštím týdnu.  

 
 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 16.00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


