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

která se konala dne 13. listopadu 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 
Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Alena Krejčová,  
  Mgr. Petr Lintner, Mgr. Michal Pánek, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

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. Komise rady města, pověření za město 
2. Systém regulovaného parkování v centru města – informace  
3. Stanovení místa a dnů Městského úřadu Soběslav určených k uzavírání 

manželství  
4. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
5. Jmenování vedoucí OOSM MěÚ Soběslav  
6. ČOV Soběslav – lisovna kalu 
7. Vánoční jarmak Rolni čky, Živý betlém  
8. Senior-dům Soběslav – žádost o povolení nákupu investic 
9. Pozemky, smlouvy  
a) OOSM/83/2018 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o převodu práv 

a povinností z územního rozhodnutí (komunikace Na Pískách) 
b) Lesy ČR, s. p., Hradec Králové – bezúplatný převod pozemku p. č. 1036/15 v k. ú. 

Soběslav  
10. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 19. jednání RM ze dne 23. října 2018 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Michal Pánek a p. Michal 
Turek.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Komise rady města, pověření za město 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Návrh složení komisí RM, dozorčí rady SMS, s. r. o., a SLMS, s. r. o., školské rady 
základních škol a výkonného výboru TJ Spartak Soběslav 
Předložen návrh nového složení komisí rady města a dozorčí rady SMS, s. r. o. Dozorčí rada  
SLMS, s. r. o., zástupci města ve školských radách obou základních škol a ve výkonném 
výboru TJ Spartak Soběslav zůstávají beze změny.  
Dále předložen návrh kompetencí místostarosty města. Tento návrh bude projednán na 
prosincovém jednání ZM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/291/2018, 1/292/2018, 1/293/2018.  

2.  Systém regulovaného parkování v centru města – informace 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Projekt dopravního značení – systém regulovaného parkování 
Předložena rekapitulace průběhu přípravy zavedení regulovaného parkování v centru města. 
Dále předložen projekt regulovaného parkování v centru města Soběslavi zadaný na jaře 
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letošního roku u firmy HPN projekt, s. r. o., Obrataň, který předpokládá zavedení abonentního  
a rezidentního parkování v centru města. Schůzka s projektantem Ing. Neckářem se uskuteční 
tento čtvrtek 15. 11. 2018 s cílem zapracování připomínek k návrhu tohoto projektu. 
Tajemník MěÚ doplnil informaci o předpokládaném počtu parkovacích míst pro abonenty  
a rezidenty – cca 165 a předpokládaném počtu  vydaných abonentních a rezidentních karet – 
cca 560. Také informoval o dalších administrativních komplikacích při řešení této agendy.  
Po zapracování připomínek do projektu bude tento znovu projednán komisí výstavby  
a dopravy RM, následně v radě města a v zastupitelstvu města. Nejbližší termín zavedení 
nového systému regulovaného parkování  je 1. 4. 2019, do té doby bude zachován stávající 
systém parkování.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/294/2018.  

3.  Stanovení místa a dnů Městského úřadu Soběslav určených k uzavírání manželství 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/85/2018 
Předložen návrh stanovení obřadních dnů a místa pro konání slavnostních obřadů. Dále 
předložen návrh členů ZM pověřených k užívání závěsného odznaku a k výkonu svatebního 
obřadu.  Na příštím jednání RM podá tajemník MěÚ informaci k ošatnému. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/295/2018.  

4.  Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/34/2018 
Předložena informace o novele zákona o obcích, podle které usnesení zastupitelstva, kterým 
byla stanovena výše odměn neuvolněným členům ZM pozbývá platnosti ukončením 
funkčního období zastupitelstva. Z tohoto důvodu předložen návrh výše odměn neuvolněným 
členům ZM dle dosud platného NV č. 318/2017 Sb., a jeho novely účinné od 1. 1. 2018. 
V rámci diskuse se RM shodla na doporučení zachování odměn ve stávající výši dle dosud 
platného NV č. 318/2017 Sb.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/296/2018.  

5.  Jmenování vedoucí OOSM MěÚ Soběslav 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/32/2018 
V souvislosti s žádostí stávající vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní  
V. Hanzalové o uvolnění z funkce k 31. 12. 2018 předložena informace o průběhu 
výběrového řízení na obsazení tohoto pracovního místa. V souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, předložen návrh na jmenování nové vedoucí OOSM MěÚ paní J. Křemenové, 
DiS., která zvítězila ve výběrovém řízení, od 1. 1. 2019. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/297/2018.  

6.  ČOV Soběslav – lisovna kalu 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: ČOV Soběslav – lisovna; popis stávajícího stavu, rozpočet opravy  
Předložena informace o havarijním stavu lisovny (kalolis) v areálu ČOV Soběslav spolu s  
popisem stávajícího stavu a návrhem opravy včetně rozpočtu zpracovaného pracovníky 
Čevak, a. s. Oprava objektu a výměna strojní části bude realizována postupně v průběhu 
následujících dvou až tří let.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/298/2018.  
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7.  Vánoční jarmark Rolni čky, Živý betlém 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o povolení bezplatného konání „Vánočního jarmarku Rolničky v prostorách 
náměstí Republiky“; Oznámení akce „Živý betlém“  
Předloženy výše uvedené žádosti Diakonie ČCE – středisko Rolnička.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/299/2018.  

8.  Senior-dům Soběslav – žádost o povolení nákupu investic 
Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav  
Příloha: Žádost o povolení nákupu investic (vakový zvedák, žehlící systém) 
Předložena výše uvedená žádost ředitelky Senior-domu Ing. Ziny Petráskové.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/300/2018.  

9.  Pozemky, smlouvy 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o převodu práv a povinností 
z územního rozhodnutí (komunikace Na Pískách) 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/83/2018 
Předložen návrh smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem 
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s výstavbou místní 
komunikace Na Pískách.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/301/2018.  

Lesy ČR, s. p., Hradec Králové – bezúplatný převod pozemku p. č. 1036/15 v k. ú. 
Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/86/2018 
Předložen návrh záměru bezúplatného převodu výše uvedeného pozemku od Lesů ČR, s. p., 
Hradec Králové, který slouží jako místní komunikace v lokalitě Na Douskách.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/302/2018.  

10. Různé 

MŠ Duha – žádost o souhlas s přijetím účelově určeného daru (firma Pygmalino, s. r. o., 
Český Těšín) 
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha 
Příloha: Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného daru 
Předložena výše uvedená žádost ředitelky MŠ Duha Mgr. A. Krejčové. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/303/2018.  

MŠ Duha – žádost o souhlas s použitím fondu investic (oprava multifunkční pánve) 
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha 
Příloha: Žádost o souhlas s použitím fondu investic 
Předložena výše uvedená žádost ředitelky MŠ Duha Mgr. A. Krejčové. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/304/2018.  

Dále RM vzala na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se: 
• Ukončení akce „Rybník Nový u Soběslavi“, jejíž převzetí proběhlo 27. 10. 2018. 

Město podalo na SFŽP žádost o platbu, která by měla být vyřízena do konce letošního 
roku. Tajemník MěÚ bude ve spolupráci s pracovníky Reprogenu, a. s., řešit 
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připomínky k terénním úpravám v prostoru bývalé mezideponie a způsobu opravy 
příjezdové cesty k Novému rybníku.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 
• Předložil návrh vybudování tzv. „Rožmberské pasáže“ zpracovaný MgA. Petrem 

Turkem, Soběslav (viz příloha). Možnost parkování na Chvalovském nábřeží  
a v Nerudově ulici (u kina) bude prověřena zadáním studie u Ing. Lagnera.  

• Předložil návrh zaslání oficiální gratulace novému primátoru města Sabinov  
Ing. Michalu Repaskému. Zajistí starosta města.  

Mgr. Petr Lintner 
• Předložil žádost vedoucí oddílu kanoistiky při DDM paní Lagnerové o finanční 

příspěvek města na nákup nové lodi ve výši 35 tis. Kč. Žádost bude zařazena do 
programu příštího jednání RM.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informace o získání dotace z programu Šablony 2 ve výši 816.894,- Kč. Dotace je 

určena na personální podporu a profesní rozvoj pedagogů MŠ Duha.   
Mgr. Michal Pánek 

• Žádost o opravu nefunkční lampy VO ve sportovním areálu. Zajistí místostarosta 
města prostřednictvím SMS, s. r. o. 

• Informoval o vandalismu v areálu TJ Spartak Soběslav a nefunkční kameře na 
fotbalové tribuně. Starosta města – kamera bude po přechodu na nový systém 
opravena v průběhu příštího roku.  

• Dotaz na termín zaorání vytěženého sedimentu z Nového rybníka provizorně 
umístěného na zemědělském pozemku u přilehlého parku. Tajemník MěÚ – zaorání 
sedimentu bude provádět Reprogen, a. s., termín sdělí na příštím jednání RM.  

 
 
 
Jednání RM skončilo v 16:15 hodin.  

 

 

 

 

 


