
Z Á P I S 

 1. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 5. ledna 2021 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 

Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Alena Krejčová, Mgr. Petr Lintner, 

  Mgr. Michal Pánek, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Omluven: Mgr. Pavel Lintner 

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 z 12. zasedání ZM 

3. Plán investic na rok 2021 

4. Změna rozpočtu města 

5. Pozemky, smlouvy 

a) OOSM/2/2021 – JčK, České Budějovice – vzájemné darování pozemků po 

rekonstrukci centrální části náměstí Republiky 

b) OOSM/3/2021 – Fišpera J., Pauš R., Bárta M. – výběrové řízení na propachtování 

rybníků 

c) OOSM/4/2021 – Eurofarms Agro-B, s. r. o., Kard. Řečice – dodatek č. 2 ke smlouvě  

o zemědělském pachtu 

d) OOSM/5/2021 – JčK, České Budějovice – smlouva o budoucí dohodě o převzetí 

stavby 

6. Různé  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 24. jednání RM ze dne 15. prosince 

2020 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 města 

Z důvodu aktuální epidemiologické situace RM souhlasila s projednáním tohoto bodu na 

některém z dalších jednání RM. 

2.  Rozpracování usnesení z 12. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 12. zasedání ZM, které se 

konalo 16. 12. 2020. V souvislosti se schválením realizace nástavby Senior-domu Soběslav 

byla za spolupráce projektanta zahájena příprava harmonogramu prací, který bude součástí 

výběrového řízení na dodavatele. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/001/2021. 

3.  Plán investic na rok 2021 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Plán investic a oprav na rok 2021; Plán investic a oprav v městských částech Chlebov 

a Nedvědice 
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Předložen výše uvedený návrh plánu investic a oprav v Soběslavi pro rok 2021 (komunikací, 

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

plán investic a oprav v městských částech Chlebov a Nedvědice pro rok 2021. Na základě 

připomínek členů RM bude návrh doplněn o vybudování parkoviště na Chvalovského nábřeží, 

opravu ulice Petra Voka a úpravy parkovacích míst u kina. Obsah plánu investic bude 

rozdělen na opravy a investice, a dále podle jednotlivých kapitol rozpočtu města. Z plánu 

investic bude rovněž patrné, které akce jsou obsaženy v rozpočtu města a které budou 

realizovány v případě obdržení dotace, popř. vyšších příjmů města. Plán investic bude 

předložen na příštím jednání RM. 

4.  Změna rozpočtu města 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: Rozpočtové opatření č. RM 5/2020 

Předložen návrh změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2020 – Rozpočtové opatření č. RM 

5/2020 zpracovaný pracovnicí FO MěÚ Mgr. Lucií Krejčí. 

Dále předložena informace o vyšším příjmu z daní v loňském roce oproti schválenému 

rozpočtu města o cca 5,5 mil. Kč. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/002/2021. 

5.  Pozemky, smlouvy 

JčK, České Budějovice – vzájemné darování pozemků po rekonstrukci centrální části 

náměstí Republiky 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/2/2021 

Předložen návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s rekonstrukcí centrální 

části náměstí Republiky formou vzájemného darování. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/003/2021. 

Fišpera J., Pauš R., Bárta M. – výběrové řízení na propachtování rybníků 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/3/2021 

Předložena informace o průběhu výběrového řízení na propachtování rybníků Návesník, 

Prostřední a Velký Radimovský v k. ú. Rybova Lhota uskutečněného 18. 12. 2020. Komise 

doporučila jako vítěze výběrového řízení Josefa Fišperu, Romana Pauše a Miroslava Bártu, 

všichni Soběslav, za roční pachtovné 35.783 Kč, kteří předložili také návrh plánu péče  

o rybníky. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/004/2021. 

Eurofarms Agro-B, s. r. o., Kard. Řečice – dodatek č. 2 ke smlouvě  

o zemědělském pachtu 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/4/2021 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 2. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/005/2021. 

JčK, České Budějovice – smlouva o budoucí dohodě o převzetí (dešťová kanalizace) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/5/2021 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o budoucí dohodě o převzetí. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 1/006/2021. 
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6.  Různé 

Bratři F. a M. Červenkovi – poskytnutí pomoci 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Na základě dotazu Mgr. A. Krejčové informoval tajemník MěÚ o městem poskytnutém 

náhradním ubytování bratrům Červenkovým a plánované schůzce s pí Němečkovou, týkající 

se koordinace pomoci oběma bratrům, ve čtvrtek 7. 1. 2021 v 9 hodin. O výsledku jednání 

podá tajemník MěÚ informaci na příštím jednání RM. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 V souvislosti s nařízením vlády a předpokladem dalšího vývoje opatření informoval o 

zrušení plesu města Soběslavi plánovaného na únor 2021. 

Mgr. Petr Lintner 

 Dotaz na situaci k zadání alternativní studie úprav parku u kostela sv. Víta 

v Soběslavi. Starosta města – město obdrželo nabídku Ing. Pavla Borusíka, Třeboň 

(Ing. Kaprálová, která zaslala oponenturu k úpravám parku, nemá potřebné oprávnění 

k vypracování alternativní studie). Došlé připomínky budou projednány za účasti  

Ing. arch. J. Kročáka na jednání RM v únoru 2021. 

 Navrhl, aby město požádalo Jihočeský kraj o bezúplatný převod pozemku parc. č. 

3975/2 v k. ú. Soběslav. Podání žádosti zajistí tajemník MěÚ prostřednictvím OOSM 

MěÚ.  

Mgr. Alena Krejčová 

 Dotaz týkající se stánku občerstvení na náměstí Republiky a přípravy venkovního 

posezení pro jarní a letní sezonu. RM se touto záležitostí bude zabývat na některém 

z dalších jednání. 

Mgr. Michal Pánek 

 Dotaz na možnost vyvážení odpadkových košů z prostoru nově vybudované bruslařské 

dráhy pracovníky SMS, s. r. o. Zajistí tajemník MěÚ. 

 Informoval o situaci a provozu ve sportovním areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:45 hodin.  

 


