
Z Á P I S 

 1. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 7. ledna 2020 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 

Host: 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 města 

2. Rozpracování usnesení ze 7. zasedání ZM 

3. Plán investic a oprav na rok 2020 

4. Stolin, Bělorusko – navázání partnerských vztahů 

5. Koupě nového služebního vozidla  

6. Obsazení bytů v DPS  

7. ZŠ Komenského – přijetí účelově určeného finančního daru 

8. Pozemky, smlouvy 

a) Nábytek Vasa, spol. s r. o., Tábor – kupní smlouva na dodávku a montáž 

kancelářského nábytku do budovy čp. 59/I 

b) Ateliér Kročák, České Budějovice – PD rekonstrukce ulice Petra Voka 

c) RTi Czech, s. r. o., Soběslav – sanace kanalizace v ulici Na Ohradě  

d) OOSM/109/2019 – Dividend Plus, s. r. o., Tábor – smlouva o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene  

e) OOSM/117/2019 – Obec Baráčníků „Vitoraz“, Soběslav – smlouva o nájmu 

nebytových prostor  

f) OOSM/118/2019 – Maxerová Zdeňka, Soběslav – dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor  

9. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 27. jednání RM ze dne 17. prosince 

2019 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Michal Pánek  

a Mgr. Alena Krejčová. 

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Kronika města 

Předložila: Marie Klimešová, kronikářka města, která byla přítomna na jednání RM 

Paní Marie Klimešová představila kroniku města Soběslav za rok 2018 složenou z 6 svazků. 

V rámci diskuse rada města velmi kladně hodnotila vedení kroniky města a poděkovala paní 

Marii Klimešové za její práci. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/001/2020. 

2.  Rozpracování usnesení ze 7. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení ze 7. zasedání ZM, které se 

konalo 18. 12. 2019. 
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RM se vrátila k přechodům a místům pro přecházení pro chodce na náměstí Republiky 

v Soběslavi. Starosta a místostarosta města uskuteční jednání na DI PČR a následně budou 

informovat členy RM.  

V návaznosti na jednání RM dne 8. 10. 2019 rada města vzala na vědomí zprávu předsedkyně 

kontrolního výboru ZM Ing. I. Matějů ohledně vystoupení P. Chvojky na zářijovém jednání 

ZM. Vystoupením P. Chvojky na jednání nedošlo k porušení jednacího řádu ZM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/002/2020. 

3.  Plán investic a oprav na rok 2020 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Plán investic a oprav na rok 2020; Plán investic a oprav v městských částech Chlebov 

a Nedvědice 

Předložen výše uvedený návrh plánu investic a oprav v Soběslavi pro rok 2020 (komunikací, 

chodníků, povrchů a parkovišť, kanalizací a vodovodů, kotelen, památek a ostatních). Dále 

předložen plán investic a oprav v městských částech Chlebov a Nedvědice pro rok 2020, který 

vznikl ve spolupráci s osadními výbory. Plány je možné v průběhu roku aktualizovat podle 

potřeb. Členové RM se v rámci diskuze shodli na vyčlenění akcí plánovaných v Chlebově  

a Nedvědicích do samostatného plánu. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/003/2020. 

4.  Stolin, Bělorusko – navázání partnerských vztahů 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Nabídka uzavření partnerského vztahu 

Předložena nabídka předsedy výkonného výboru města Stolin, Bělorusko,  

G. V. Protosovického o navázání partnerského vztahu. 

RM se shodla na prozatímním neuzavření partnerské smlouvy, ale na pozvání zástupců města 

Stolin, Bělorusko, na jaře letošního roku do Soběslavi a zájmu následně uskutečnit návštěvu 

města Stolin. 

5.  Koupě nového služebního vozidla 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/2/2020 

Na základě provedeného poptávkového řízení předložen návrh na pořízení nového osobního 

automobilu od firmy Autoservis Jindra, s. r. o., Soběslav. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/005/2020. 

6.  Obsazení bytů v DPS 

Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ 

Příloha: SZO/9/2019 

Předložen návrh sociálně zdravotní komise RM ze dne 11. 12. 2019 na obsazení uvolněných 

bytů v Domě s pečovatelskou službou v Mrázkově ulici čp. 745/III. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/006/2020. 

7. ZŠ Komenského – přijetí účelově určeného finančního daru (WOMEN FOR 

WOMEN, o. p. s., Praha) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS.– vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/119/2019 

Předložen výše uvedený návrh finančního daru. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/007/2020. 
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8.  Pozemky, smlouvy 

Nábytek Vasa, spol. s r. o., Tábor – kupní smlouva na dodávku a montáž kancelářského 

nábytku do budovy čp. 59/I 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Kupní smlouva 

Předložen návrh výše uvedené kupní smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/008/2020. 

Ateliér Kročák, České Budějovice – PD rekonstrukce ulice Petra Voka (pro stavební 

řízení a pro provedení stavby) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena výše uvedená cenová nabídka. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/009/2020. 

RTi Czech, s. r. o., Soběslav – sanace kanalizace v ulici Na Ohradě 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 

Z důvodu špatného stavu stávající kanalizace a nutnosti zajištění vstupů na soukromé 

pozemky, přes které vede zmíněná kanalizace, předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 1. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/010/2020. 

Dividend Plus, s. r. o., Tábor – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/109/2019 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/011/2020. 

Obec Baráčníků „Vitoraz“, Soběslav – smlouva o nájmu nebytových prostor 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/117/2019 

Předložen návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy k 31. 1. 2020 a dále předložen návrh 

nové nájemní smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/012/2020. 

Maxerová Zdeňka, Soběslav – dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

(prodloužení nájemní smlouvy) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/118/2019 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 1. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/013/2020. 

Spolufinancování pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku SDH města 

Soběslavi 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/01/2020 

Předložena informace o schválení dotace MVČR, generálního ředitelství HZS na pořízení 

nového dopravního automobilu pro SDH města Soběslavi. 
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Předložena informace o možnosti financování jeho nákupu rovněž z dotace JčK. Žádost je 

nutné podat do 17. 1. 2020. Rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a souhrnnou výší dotací 

bude hrazen ze schváleného rozpočtu města na rok 2020. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/004/2020. 

9.  Různé 

Komise výstavby a dopravy RM – změna tajemníka komise 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Z důvodu ukončení pracovního poměru p. J. Kubeše, pracovníka OVRR MěÚ a tajemníka 

komise výstavby a dopravy RM, předložen návrh na jeho uvolnění z této funkce a jmenování 

nové tajemnice a členky komise – paní Martiny Kubešové, pracovnice OVRR MěÚ. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/014/2020. 

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Uskutečněného kolaudačního řízení budovy čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi 

a smuteční síně na městském hřbitově. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Alena Krejčová 

 Dotaz na termín schůzky umístění stánku občerstvení na náměstí Republiky. Starosta 

města – schůzka se uskuteční 10. 1. 2020 v 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:45 hodin. 

 

 

 

 


