ZÁPIS
1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 12. ledna 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
Hosté: paní Marie Klimešová – kronikářka města
Jednání 1. 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. Kronika města
2. Přístavba Senior-domu Soběslav
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle nového NV
4. Rozpracování usnesení z 6. zasedání ZM
5. Stanovení programu 7. zasedání ZM
6. Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2015
7. Hláska – jednání redakční rady
8. Protipovodňová opatření – Mokerský a Svákovský potok
9. Žádost společnosti I MY, o. p. s., o finanční příspěvek na akci „Hračkofest“
10. Vodní lyžování u plovárny v Soběslavi
11. Pozemky, smlouvy
a) OOSM/64/2015 – Darování kanalizačního sběrače v k. ú. Chlebov
b) MP/1/2016 – Zdeněk Vedral – ELKOM, Soběslav – Servisní smlouva MKDS
12. Různé
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 28. jednání RM ze dne 15. prosince
2015 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Ludmila Zbytovská a MUDr.
Lubomír Kříž.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
Dále starosta města informoval o součtové chybě v celkové výši ročního pojistného na
pojištění majetku města, které bylo schválené na jednání RM 8. 12. 2015. Uváděná částka
činila 300.146 Kč, skutečná výše uvedená ve smlouvě činí 309.760 Kč.
1. Kronika města
Předložila: paní Marie Klimešová, kronikářka města, která byla přítomna na jednání RM
Paní Marie Klimešová představila kroniku města Soběslav za rok 2014 složenou z osmi
svazků.
V rámci diskuse rada města velmi kladně hodnotila vedení kroniky. Starosta města navrhl
odměnu paní Marii Klimešové ve stejné výši jako v loňském roce.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/001/2016.
2. Přístavba Senior-domu Soběslav
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Studie variantního řešení nástavby Senior-domu Soběslav
Předloženy tři varianty nástavby Senior-domu Soběslav, zpracované Ing. J. Nedorostem,
atelier Proprojekt, spol. s r. o., České Budějovice. V rámci diskuse se rada města shodla na
variantě č. 2, která předpokládá nástavbu stávající budovy včetně bočních přístaveb o

plnohodnotné patro. Tato varianta umožňuje navýšení kapacity zařízení o 22 lůžek.
Odhadované náklady přístavby včetně vybavení činí cca 25 mil. Kč + DPH. Do jednání ZM
dne 10. 2. 2016 dojde k rozpracování této varianty včetně rozpočtu. Žádost o dotaci
z programu MPSV musí být podána do 15. 3. 2016.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/002/2016.
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle nového NV
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: KT/1/2016
Předložen návrh výše odměn neuvolněným členům ZM Soběslav v souvislosti s novelizací
NV č. 37/2003 Sb., NV č. 352/2015 Sb., účinné od 1. 1. 2016.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/003/2016.
4. Rozpracování usnesení z 6. zasedání ZM
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Doslovný přepis vystoupení Ing. Petra Krále na 6. zasedání ZM dne 16. 12. 2015,
Článek uveřejněný v týdeníku Táborsko dne 22. 12. 2015
Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 6. zasedání ZM, které se
konalo 16. 12. 2015.
V souvislosti s průběhem jednání ZM se rada města shodla na změně způsobu tvorby zápisu
z jednání s cílem zachytit podstatnou část diskusí jednotlivých vystupujících
k projednávaným bodům. Tajemník MěÚ požádal MVČR o stanovisko ve věci vystoupení
Ing. P. Krále, následně bude celá věc právně posouzena. Z dalších jednání ZM bude rovněž
pořizován obrazový záznam.
Jednotlivými podněty se bude zároveň zabývat kontrolní výbor ZM, který podá souhrnnou
zprávu na jednání ZM dne 10. 2. 2016.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/004/2016.
5. Stanovení programu 7. zasedání ZM
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh programu 7. zasedání ZM.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/005/2016.
6. Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2015
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: Změna rozpočtu č. 5/2015
Předložen návrh změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2015 – rozpočtové opatření
č. 5/2015 zpracované paní Marcelou Kolouškovou, vedoucí FO MěÚ. Návrh upravuje
položky jednotlivých kapitol rozpočtu města v roce 2015 dle skutečného plnění k 31. 12. 2015
a zvyšuje prostředky na běžném účtu města o 6.843.081 Kč.
O schválené změně rozpočtu č. 5/2015 bude informováno ZM dne 10. 2. 2016.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/006/2016.
7. Hláska – jednání redakční rady
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Zápis z jednání redakční rady Hlásky ze dne 18. 11. a 9. 12. 2015
Předložena informace o činnosti redakční rady Hlásky (viz příloha). Dále tajemník MěÚ Ing.
Radek Bryll předložil informaci o zástupu za dlouhodobě nemocnou redaktorku paní J.
Kocourkovou. Zástupem je pověřena pracovnice OOSM paní Ing. M. Lustová. Městský úřad
v současnosti hledá vhodný software pro grafickou přípravu měsíčníku Hláska. Zároveň bude
vytvořen jednací řád redakční rady upravující postavení redakční rady, přípravu a průběh
jejího jednání.
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Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/007/2016.
8. Protipovodňová opatření – Mokerský a Svákovský potok
Z časových důvodů a nutnosti důkladnějšího prodiskutování bude tento bod zařazen na příští
jednání RM.
9. Žádost společnosti I MY, o. p. s., Soběslav, o finanční příspěvek na akci „Hračkofest“
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost I MY, o. p. s., Soběslav
Předložena žádost I MY, o. p. s., Soběslav, o finanční příspěvek v souvislosti s přípravou akce
Hračkofest.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/008/2016.
10. Vodní lyžování u plovárny v Soběslavi
Z časových důvodů bude tento bod zařazen na příští jednání RM.
11. Pozemky, smlouvy
Paní Gabriela Krejčová, Strunkovice nad Blanicí, pan Miroslav Šafránek, České
Budějovice, pan Jan Čáp, Praha, a pan Jiří Čáp, Chlebov – darovací smlouva na
kanalizační sběrač v Chlebově.
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/64/2015
Předložen návrh darovací smlouvy, kterou přechází do majetku města kanalizační sběrač
v obci Chlebov vybudovaný výše uvedenými investory v celkové hodnotě 224.950 Kč.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/009/2016.
Firma Zdeněk Vedral – ELKOM, Soběslav – Servisní smlouva MKDS
Předložil: Miroslav Drs – vrchní strážník MP Soběslav
Příloha: MP/1/2016
Předložen návrh na uzavření servisní smlouvy s výše uvedenou firmou včetně cen za
prováděné technické úkony.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/010/2016.
12. Různé
MŠ Duha – změna platového výměru ředitelky MŠ, zpráva České školní inspekce, České
Budějovice
Předložila: Irena Klečatská – pracovnice OOSM MěÚ
Příloha: Stanovisko k zařazení ředitelek MŠ do příslušné platové třídy
V návaznosti na jednání RM dne 24. 11. 2015 předloženo výše uvedené stanovisko. Předložen
návrh změny platového zařazení ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové.
Zároveň předložena inspekční zpráva ČŠI, Jihočeský inspektorát, České Budějovice, která
neshledala v činnosti MŠ žádné nedostatky.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 1 (Mgr. Alena Krejčová); Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/011/2016.
Pan Petr Houzar, Brno – žádost o souhlas s použitím znaku města
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: Žádost o souhlas s užitím znaku města
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/012/2016.
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Praha – žádost o finanční příspěvek
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
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Příloha: Žádost předsedy spolku STATIM pana Ludvíka Hesse o finanční příspěvek na
výměnu babyboxu v Příbrami
Rada města se shodla, že na výměnu babyboxu v Příbrami finanční příspěvek z rozpočtu
města poskytnut nebude. RM je připravena finančně podpořit babybox v našem regionu. O
stanovisku vyrozumí starosta města p. Hesse.
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Dohody se SŽDC, s. o., Praha, ve věci možnosti využití plochy vedle nádražní budovy
pro parkování osobních vozidel a umístění kolostavu. Označení plochy dopravní
značkou zajistí město.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Petr Valeš
• Poděkoval a vyjádřil pochvalu za uspořádání novoročního ohňostroje. Dále předložil
návrh možnosti uspořádání doprovodného programu, zajištění občerstvení a
zvukového doprovodu v příštím roce. Návrh bude projednán v souvislosti s přípravou
městských slavností v roce 2016. Dále je nutné řešit dopravní bezpečnost v prostoru
náměstí v době konání ohňostroje.
Mgr. Petr Lintner
• V souvislosti s přípravou mistrovství republiky mládeže ve stolním tenise předložil
požadavek na zajištění trvalého připojení k internetu (wifi síť) v nové sportovní hale.
Projedná místostarosta města na výkonném výboru TJ Spartak Soběslav.
Mgr. Alena Krejčová
• Pozvala členy RM na prohlídku areálu MŠ Duha v rámci příštího jednání RM dne 26.
1. 2016.
• Požádala místostarostu města o informaci ve věci zavedení parkovacích automatů na
nám. Republiky. Místostarosta města – koncepce parkování byla pozastavena, práce
na ní budou pokračovat v měsíci únoru 2016.
• Vznesla dotaz na možnost umístění kontejneru na separovaný odpad – kovy v ulici Na
Vyhlídce. Tajemník MěÚ – kontejner na kovy není umístěn na každém stanovišti
kontejnerů na separovaný odpad. Množství vyseparovaných kovů klesá a nepočítáme
tedy s rozšířením počtu kontejnerů.
Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.
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