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

která se konala dne 10. ledna 2017 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 

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 m ěsta 
2. Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2016 
3. Úprava hradního nádvoří 
4. Odměny neuvolněným členům ZM dle nového NV 
5. Žádost o zařazení akce METALBARS do obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 
6. Pozemky, smlouvy 
a) KT/2/2017 – KP projekt, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo na zpracování a 

podání žádosti o dotaci na nástavbu Senior-domu 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 20. prosince  
2016 žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner a Mgr. Alena 
Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Kronika m ěsta 
Předložila: paní Marie Klimešová, kronikářka města, která byla přítomna na jednání RM 
Paní Marie Klimešová představila kroniku města Soběslav za rok 2015 složenou z 6 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. 1/001/2017.  

2.  Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2016 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: Změna rozpočtu č. 5/2016 
Předložen návrh změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2016 – rozpočtové opatření  
č. 5/2016 zpracované paní Marcelou Kolouškovou, vedoucí FO MěÚ. Návrh upravuje 
položky jednotlivých kapitol rozpočtu města v roce 2016 dle skutečného plnění k 31. 12. 2016 
a zvyšuje prostředky na běžném účtu města o 9 mil. Kč.  
O schválené změně rozpočtu č. 5/2016 bude informováno ZM dne 15. 2. 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/002/2017.  

3.  Úprava hradního nádvoří 
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS 
Příloha: Návrh koncepce úprav hradního nádvoří  
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Na základě ankety provedené v rámci Rožmberských slavností v září 2016 byl předložen 
návrh koncepce úprav hradního nádvoří zpracovaný architektonickým studiem Mooza 
architecture, Praha. RM s předloženou koncepcí souhlasila. Ředitel KDMS Mgr. Petr Valeš 
osloví zpracovatele koncepce s cílem jejího dopracování do podrobnější studie včetně 
podstatných detailů, která bude následně projednána s NPÚ.  
Na některém z únorových jednání RM podá starosta města informaci o jednání  
s Ing. Staňkem, majitelem firmy Rašelina Soběslav, a. s., ve věci záměru vybudování 
minipivovaru v Soběslavi.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/003/2017.  

4.  Odměny neuvolněným členům ZM dle nového NV 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/1/2017  
Předložen návrh výše odměn neuvolněným členům ZM Soběslav v souvislosti s novelizací 
NV č. 37/2003 Sb., NV č. 414/2016 Sb., účinné od 1. 1. 2017. Návrh bude předložen na 
únorovém ZM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/004/2017.  

5.  Žádost o zařazení akce METALBARS do obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Žádost o zahrnutí akce METALBARS do Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016  
– o nočním klidu 
Předložena výše uvedená žádost p. Petra Bašty, Veselí nad Lužnicí, o souhlas s uspořádáním 
hudební produkce s názvem Metalbarfest dne 20. 5. 2017 na asfaltové ploše Automotoklubu 
Soběslav a s jejím ukončením v 24:00 hodin. Tajemník MěÚ zjistí zkušenosti žadatele 
s pořádáním obdobných akcí a reference z jiných měst, kde se podobná akce pořádala. Poté se 
RM k této záležitosti vrátí.  

6.  Pozemky, smlouvy 
Lesostavby Třeboň, a. s. – smlouva o dílo na akci „Chlebov – oprava obtokové stoky“ 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města  
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/005/2017.  

KP projekt, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo na zpracování a podání žádosti  
o dotaci na akci „Nástavba Senior-domu Soběslav“ 
Předložil: Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ 
Příloha: KT/2/2017  
Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Aktualizovaná žádost o dotaci bude podána do 31. 3. 
2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/006/2017.  

7.  Různé 
Stanovení programu 12. zasedání ZM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh programu 12. zasedání ZM, které se uskuteční 15. 2. 2017 v KDMS. 
V souvislosti s projednáním rekonstrukce centrální plochy náměstí Republiky bude na jednání 
přizván Ing. arch. J. Kročák.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/007/2017.  
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Lesostavby Třeboň, a. s. – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Chlebov – kanalizace 
a stabilizační nádrže“ 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen výše uvedený dodatek řešící více a méně práce na uvedené akci.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/008/2017.  
 

Babybox pro odložené děti – žádost o finanční příspěvek 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena žádost pana Ludvíka Hesse, předsedy spolku Babybox pro odložené děti – 
STATIM, z. s., Praha, o finanční příspěvek na výměnu babyboxu v Jindřichově Hradci. Na 
základě skutečnosti, že město Soběslav přispělo na zřízení babyboxu v Táboře, shodla se RM 
na nevyhovění této žádosti. Odpověď na žádost odešle starosta města.  

Cyklostezky DSO Soběslavsko 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena informace o veřejném projednání vyhledávací studie cyklostezky DSO 
Soběslavsko (cyklostezka Lužnice), které se uskuteční 30. 1. 2017 od 15:00 hodin v KDMS. 
Pozvánka bude zveřejněna na internetových stránkách města.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Děkovného dopisu pana PhDr. Jiřího Laburdy, Praha, v souvislosti s udělením 
čestného občanství města Soběslavi na prosincovém jednání ZM (viz příloha). Dopis 
bude vložen do pamětní knihy.   

• Termínu provedení prořezu lip u kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi a to 16. a 17. 1. 
2017. Řez bude proveden odbornou firmou Janstrom, s. r. o., Planá nad Lužnicí. 

Dotazy a připomínky členů RM 

MUDr. Lubomír Kříž  
• Tlumočil stížnost pana Z. Vránka na pracovníky firmy Rumpold, s. r. o., týkající se 

neuklizení kontejnerů na komunální odpad na sídl. Míru dne 9. 1. 2017. Tajemník 
MěÚ – stížnost byla podána rovněž písemně a řeší ji OŽP MěÚ.  

• Požádal o zvážení možnosti zvětšení parkovacích ploch před hřbitovem. Místostarosta 
města – prostřednictvím Ing. Lagnera zpracuje návrh možného řešení.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Tlumočila žádost občanů o rychlejší a lepší prohrnutí sněhu na cestách v prostoru 

hřbitova. Žádost projedná starosta města s pracovníky SMS, s. r. o.  
 
 
Jednání RM skončilo v 16:15 hodin.  


