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

která se konala 10. listopadu 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 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Jednání 25. 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. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2016 
2. Náměstí - parkování 
3. Kauza Společenské centrum Soběslavska  
4. Žádost ZO ČSV Soběslav o souhlas s umístěním sídla na adrese MěÚ  
5. Stanovení programu 6. zasedání ZM – 16. 12. 2015 
6. Pozemky, smlouvy 
      a) OOSM/61/2015 – Český rybářský svaz, z. s., MO Soběslav – prodej pozemku 
      p. č. 1928/4 v k. ú. Soběslav 
7. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 24. jednání RM ze dne 17. 10. 
2015 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.  Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2016 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 
Předložen variantní návrh kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2016 zpracovaný 
pracovníky firmy ČEVAK, a. s., České Budějovice. V rámci diskuse se RM shodla na 
variantě č. 2. Tato varianta zajišťuje mírný nárůst nájemného a tím větší množství finančních 
prostředků pro opravy a investice do vodohospodářského majetku města.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/250/2015.  
 
2.  Náměstí - parkování 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha:  Dříve projednávané varianty dopravního řešení náměstí Republiky v Soběslavi 
V souvislosti s dříve projednávanými variantami  rekonstrukce náměstí Republiky 
v Soběslavi a připravovanou rekonstrukcí jižní strany náměstí v roce 2016 předložen návrh 
zvýšení počtu parkovacích míst na náměstí. 
V rámci diskuse se RM shodla na zpracování nového řešení, v rámci kterého bude prověřeno: 

• možnost zhotovení šikmého stání na jižní a východní straně kruhového objezdu,  
• rozšíření počtu parkovacích míst před budovou bývalé radnice čp. 1/I, 
• možnost šikmého stání podél zástavby na jižní straně náměstí. 

Po zpracování grafického návrhu a jeho projednání s DI PČR se RM k záležitosti vrátí.  
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3.  Kauza Společenské centrum Soběslavska  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Platební rozkaz Okresního soudu v Táboře vůči firmě Tareka, s. r. o., Tábor 
Informace o probíhajícím sporu o náhradu škody Města Soběslavi zastoupeného AK 
Schönherr, Praha, proti firmě Tareka, s. r. o., Tábor, v kauze Společenského centra 
Soběslavska.  Okresním soudem v Táboře  byl vydán platební rozkaz vůči firmě Tareka, s. r. 
o., Tábor, která se může v zákonné lhůtě odvolat.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/251/2015.  
 
4.  Žádost ZO ČSV Soběslav o souhlas s umístěním sídla na adrese MěÚ 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Žádost ZO ČSV Soběslav o souhlas s umístěním sídla na adrese MěÚ Soběslav, 
Stanovisko právníka města JUDr. Hartlové k žádosti ČSV 
Předložena žádost ZO ČSV Soběslav spolu s výčtem povinností a možných problémů 
souvisejících s případným souhlasem s umístěním sídla organizace na adrese MěÚ. 
RM po diskusi s umístěním sídla v návaznosti na předložený právní rozbor nesouhlasila, na 
adrese MěÚ nebudou povolována žádná sídla jiných spolků.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/252/2015.  
 
5.  Stanovení programu 6. zasedání ZM – 16. 12. 2015 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh termínu a programu 6. zasedání ZM.  
RM projednala opětovné podání návrhů na rozšíření programu ZM Ing. M. Kákonou. Návrhy 
Ing. M. Kákony budou zaslány elektronicky členům ZM a nebudou zařazeny na program 6. 
zasedání ZM. Informaci Ing. M. Kákonovi v této věci podá tajemník MěÚ Ing. Bryll.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/253/2015.  
 
6.  Pozemky, smlouvy 
Český rybářský svaz, z. s., MO Soběslav – žádost o prodej pozemku p. č. 1928/4 v k. ú. 
Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM 
Příloha: OOSM/61/2015 
Předložena žádost ČRS, z. s., MO Soběslav. Navržená cena prodeje činí dle znaleckého 
posudku 80 Kč/m2.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/254/2015.  
 
Sweco Hydroprojekt, a. s., České Budějovice – smlouva o dílo  na zpracování prováděcí 
PD stavby „Chlebov, kanalizace a stabilizační nádrže“ 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Nabídka firmy Sweco Hydroprojekt, a. s., České Budějovice 
V souvislosti s přijetím a kladným vyjádřením Ministerstva zemědělství k žádosti města o 
dotaci na realizaci akce „Chlebov, kanalizace a stabilizační nádrže“ předložen návrh výše 
uvedené smlouvy. Zpracování PD je jednou z podmínek doplnění žádosti o dotaci. Projektová 
dokumentace bude předána městu do 31. 1. 2016. Dále musí město zajistit výběr zhotovitele a 
všechny důležité podklady předat na Mze nejpozději do 30. 4. 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/255/2015.  
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7.  Různé 
TJ Spartak Soběslav – valná hromada, složení výkonného výboru 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Informace o průběhu valné hromady TJ Spartak Soběslav dne 3. 11. 2015, na které byly 
schváleny nové stanovy organizace. Do sedmi členného výkonného výboru má město 
možnost delegovat dva členy a dále na valnou hromadu čtyři své zástupce. 
Předložen návrh na pověření starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty města Mgr. 
Vladimíra Drachovského za členy výkonného výboru TJ Spartak.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/256/2015.  
 
ZŠ Komenského, ZŠ E. Beneše, MŠ Duha a MŠ Nerudova – zapojení do projektu 
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Předložila: Ing. Marie Lustová – OOSM 
Příloha: OOSM/63/2015 
Předložen návrh souhlasu Města Soběslavi, jako zřizovatele výše uvedených školských 
zařízení, s jejich zapojením do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, jehož 
přípravu organizuje MAS Lužnice, z. s.  
Mgr. Alena Krejčová informovala o časovém průběhu projektu a dále o potřebě zpracování 
koncepce rozvoje vzdělávání v našem městě.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/257/2015.  
 
KDMS – Žádost o souhlas s vyřazením DHM – projektor MEO 5XB, Žádost o souhlas 
s pořízením 6 ks dvoumístných kinokřesel do sálu kina SCS 
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS 
Příloha: Žádost o souhlas s vyřazením a následnou likvidací DHM, Žádost o souhlas 
s pořízením kinokřesel 
Předloženy výše uvedené  žádosti Mgr. Petra Valeše. Rozmístění pořizovaných dvoukřesel 
bude upřesněno po jejich dodání.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/258/2015.  
 
Senior – dům Soběslav – žádost o souhlas s pořízením motodlahy kolenního a kyčelního 
kloubu Artromot K1 Standart, žádost o souhlas s vyřazením 8 ks pečovatelských lůžek 
PRIMA z evidence a s jejich následným prodejem 
Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior – domu Soběslav 
Příloha: Žádost o souhlas s nákupem motodlahy kolenního a kyčelního kloubu, Žádost o 
souhlas s vyřazením 8 ks pečovatelských lůžek PRIMA a jejich následný odprodej za cenu 
1 500 Kč/ks 
Předloženy výše uvedené žádosti Ing. Ziny Petráskové.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/259/2015.  
 
Státní tiskárna cenin, s. p., Praha – dodatek č. 7 ke smlouvě o umístění technického 
zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
s nosičem dat s biometrickými údaji ze dne 22. 5. 2006  
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/10/2015  
Předložen návrh dodatku č. 7 prodlužující platnost smlouvy do 31. 12. 2025.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 25/260/2015.  
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Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Vydání rozhodnutí MěÚ Soběslav ve věci stanovení místní úpravy provozu – posunutí 

dopravního značení označující začátek a konec města Soběslavi za odbočku k ulici U 
Vodičků směrem k obci Vesce.  

• Dohody starosty města s ředitelem SÚS JčK Ing. Štíchou a následně vydaného 
rozhodnutí MěÚ Soběslav o umístění 10 směrových dopravních značek na 
komunikacích ve vlastnictví JčK a správě SÚS na území města navigujících řidiče na 
dálnici D3. 

 
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

• Pokračujícího jednání s Římskokatolickou farností ČB ve věci prodeje pozemku 
bývalé farní zahrady v obci Nedvědice Městu Soběslav. Římskokatolická církev je 
ochotná i ke směně pozemků, město hledá vhodné pozemky pro směnu.  

• Ukončené instalace pochozího roštu v propustku pro Andělskou stoku v Květnové 
ulici firmou Eurovia. Definitivní úpravy propustku včetně přístupové cesty budou 
dokončeny na jaře 2016 městem. 

 
Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Alena Krejčová 

• V návaznosti na minulé jednání RM informovala o výběru nových židlí určených pro 
slavnostní obřady v kostele sv. Marka. Pro tento účel budou využity stávající židle ze 
Společenského centra Soběslavska (kino).  

• Informovala o dalším setkání v rámci projektu organizovaného Diakonií ČCE – 
středisko Rolnička „Odolná obec“. Výstupem by měl být v příštím roce nákup 
vysoušečů a další opatření směřovaná na děti v MŠ, ZŠ a leták pro ostatní občany.  

Ludmila Zbytovská 
• Požádala o možnost přiobjednání a instalaci odpadkových košů na zrekonstruované 

východní straně náměstí. Zajistí místostarosta.  
• V souvislosti s úmrtím bývalého člena RM a ředitele Senior – domu Soběslav pana 

PharmDr. Jaroslava Linharta požádala o informaci, zda se pohřbu bude účastnit 
zástupce města. Pohřbu pana PharmDr. Jaroslava Linharta se bude účastnit 
místostarosta města.  

• Upozornila na nutnost opravy dřevěných okenic na městské věži. Tajemník MěÚ 
zajistí prostřednictvím Ing. B. Ctibora.  

MUDr. Lubomír Kříž 
• Požádal o informaci, kdy je plánována oprava fasády budovy MěÚ č. p. 59/I. Starosta 

města – oprava fasády, oken a dlažeb proběhne v roce 2016 nebo 2017 za 
spolufinancování z „Programu regenerace městské památkové zóny“.  

Mgr. Petr Lintner 
• Vznesl dotaz na instalaci pamětní desky na bývalé židovské synagoze v Jirsíkově 

ulici. Starosta města – instalace desky a vzpomínkový akt se uskuteční v plánovaném 
termínu, tj. v neděli 15. 11. 2015 od 15:00 hod. 

 
 
Jednání RM skončilo v 16.00 hodin.  
 

 

 

 


