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

která se konala dne 9. února 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: Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Mgr. Petr Čech – Ateliér Kročák, České 
Budějovice, Miroslav Drs – vrchní strážník MP Soběslav 

Jednání 3. 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. Rekonstrukce domu čp. 1/I 
2. Rekonstrukce jižní strany náměstí 
3. Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2015 
4. Hodnocení informačního střediska a měsíčníku Hláska za rok 2015 
5. Souhlas s konáním závodu v canicrossu 
6. HZS Tábor – žádost o příspěvek  
7. Pozemky, smlouvy 

a) OOSM/8/2016 – E.ON Distribuce, a. s. – Smlouva o zřízení věcného břemene „Plyn. 
příp. Soběslav, nám. Republiky 143“             
b) KT/2/2016 – Veřejnoprávní smlouvy na zajištění agendy místních komunikací  

8. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 2. jednání RM ze dne 26. ledna 2016 
žádné připomínky. 
Ověřovatelkami zápisu byly starostou města pověřeny členky rady Mgr. Alena Krejčová a 
Ludmila Zbytovská.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

V návaznosti na minulé jednání informoval starosta města o změně termínu konání oslav Dny 
Sabinova v letošním roce, které se uskuteční od 14. do 19. 6. 2016, a předložil předběžný 
požadavek organizátorů na počet studentů, sportovců a zástupců města na letošních oslavách. 
RM se k této záležitosti vrátí po upřesnění složení delegace města.  

1.  Rekonstrukce domu čp. 1/I 
Předložil: Ing. arch. Jaromír Kročák – Ateliér Kročák, České Budějovice, a Ing. arch. Mgr. 
Petr Čech, České Budějovice – projektant osvětlení, kteří byli přítomni jednání RM 
Předložena finální podoba projektové dokumentace stavebních prací na rekonstrukci domu 
čp. 1/I na nám. Republiky v Soběslavi a informace o současném stavu těchto prací, dále 
předložen návrh provedení interiérů (podlah, obkladů, vytápění, osvětlení, …) budovy.  
Variantní provedení interiéru bude Ing. arch. J. Kročákem zpracováno začátkem března 2016. 
Posouzení těchto variant spojené s prohlídkou objektu se uskuteční v rámci jednání RM  
8. nebo 22. 3. 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/026/2016.  
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2.  Rekonstrukce jižní strany náměstí 
Předložil:  Ing. arch. Jaromír Kročák – Ateliér Kročák, České Budějovice, který byl přítomen 
jednání RM 
Příloha: Finální studie rekonstrukce jižní strany náměstí Republiky, návrh smlouvy o dílo na 
akci „Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi“.  
Předložena finální podoba studie. Na základě připomínky RM dojde ke změně rozmístění 2 
stromů plánovaných před kostelem sv. Víta. Umístění před domem čp. 173/I je podmíněno 
prověřením existence inženýrských sítí v tomto místě. 
V této souvislosti předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/027/2016.  

3.  Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2015 
Předložil: Miroslav Drs – vrchní strážník MP, který byl přítomen jednání RM 
Příloha: Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2015  
Předložena informace o činnosti MP Soběslav v roce 2015 (viz příloha). V rámci diskuse 
předložen požadavek na intenzivnější dohled nad parkováním vozidel v okolí MŠ Duha 
(parkování na přechodu pro chodce) a dohled nad majiteli psů při úklidu psích exkrementů na 
veřejném prostranství.  
Na základě dotazu vzneseného na jednání ZM starosta města informoval o systému fungování 
telefonní linky 156 – telefonní linka je využívána minimálně a její přesměrování na MP 
Soběslav je podmíněno zajištěním nepřetržité služby.  
Dále starosta města informoval o oddělení obsluhy semaforů na křižovatkách silnice E 55 
s ulicemi Lužnická a Mrázkova na základě četných požadavků občanů města. Dále podána 
informace o splnění zákonných požadavků na vzdělání strážníků MP.  
Dále byla diskutována problematika drog v Soběslavi v souvislosti se zaslanou zprávou 
Jihočeského streetworku Prevent.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/028/2016.  

4.  Hodnocení informačního střediska a měsíčníku Hláska za rok 2015 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM 
Příloha: OOSM/7/2016 
Předložena hodnotící zpráva za rok 2015 informačního střediska a měsíčníku Hláska. 
K předloženým zprávám neměli členové RM žádné připomínky.  
V rámci hodnocení měsíčníku Hláska informoval starosta města o přijetí Ing. M. Novákové 
na MěÚ od 9. 2. 2016 jako zástup za dlouhodobě nemocnou redaktorku paní J. Kocourkovou 
a vytipování vhodného software pro přípravu měsíčníku (InDesign). Dále starosta města 
informoval o jednání s vydavatelem a šéfredaktorem časopisu Autofórum panem Vaverou, 
Chlebov, nad možnými změnami našeho měsíčníku. Po zpracování návrhu změn panem 
Vaverou bude tento předložen do jednání RM. Požadavky na změny měsíčníku Hláska byly 
zpracovány také redakční radou a budou prezentovány na stejném jednání RM.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/029/2016.  

5.  Souhlas s konáním závodu v canicrossu 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost pana Lukáše Doležala, Soběslav, o souhlas s konáním závodu v canicrossu; 
Vyjádření jednatele SLMS, s. r. o., Ing. P. Matouše 
Předložena výše uvedená žádost o souhlas s konáním závodu v canicrossu dne 9. 4. 2016 
v okolí rozhledny na Svákově společně se stanoviskem jednatele SLMS, s. r. o., Ing. P. 
Matouše.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/030/2016.  
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6.  HZS Tábor – žádost o příspěvek 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost ředitele HZS JčK ÚO Tábor plk. Ing. P. Hojsáka o finanční příspěvek 
Předložena výše uvedená žádost o finanční příspěvek na vybavení jednotky požární ochrany 
HZS JčK ÚO Tábor. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/031/2016.  

7.  Pozemky, smlouvy 
E.ON Distribuce, a. s. – Smlouva o zřízení věcného břemene „Plyn. příp. Soběslav, nám. 
Republiky 143“ 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM 
Příloha: OOSM/8/2016 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve 
prospěch města ve výši 500 Kč + DPH.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/032/2016.  

Veřejnoprávní smlouvy na zajištění agendy místních komunikací 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/2/2016  
V souvislosti s převedením činnosti speciálního silničního úřadu z obcí III. typu na všechny 
obce I. typu novelizací zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s účinností od  
31. 12. 2015 předloženy návrhy veřejnoprávních smluv s obcemi Dírná, Klenovice, Sedlečko 
u Soběslavě a Dráchov na zajištění výkonu této agendy Městským úřadem v Soběslavi. 
Správní poplatky spojené s výkonem agendy jsou příjmem města Soběslav, zároveň každé 
podání bude zpoplatněno částkou 500 Kč.  
Tajemník MěÚ zároveň informoval o převodu agendy účelových komunikací na náš úřad.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/033/2016.  

Manželé Lucie Pokorná, Soběslav, a Roman Pokorný, Chabrovice – smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti na uložení vodovodního řadu budovaného v rámci ZTV 
pro RD Svákov – 2. etapa  
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM 
Příloha: OOSM/9/2016 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Služebnost bude zřízena bezúplatně.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/034/2016.  

8.  Různé 
Výběrové řízení na dodavatele akce „Chodníky Soběslav 2016“ – jmenování komise 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh komise pro výběrové řízení. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/035/2016.  

Výběrové řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ Komenského Soběslav – 
oprava fasády západní, jižní a severní strany“ – jmenování komise 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh komise pro výběrové řízení. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/036/2016. 
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Výběrové řízení na dodavatele akce „Chlebov – kanalizace a stabilizační nádrže“ – 
jmenování komise 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh komise pro výběrové řízení. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/037/2016. 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav – žádost o souhlas s uspořádáním „Jarního 
jarmarku Rolni čky“ 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost ředitele Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav Mgr. K. Nováka  
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 3/038/2016.  

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 
• Jednání s vlastníky zbořené hradební zdi v ulici Horní Příkopy (u Hlásky) manželi 

Hoškovými, Praha, ohledně průběhu opravy a jejich finančního podílu na opravě. 
Firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, po pauze zahájila práce na opravě, manželé 
Hoškovi dle sdělení nemají dostatek finančních prostředků a jako viníka za zboření zdi 
označují město Soběslav. Zároveň probíhají jednání ve věci nabídky města na 
odkoupení části hradebního příkopu včetně opěrné zdi, zatím bez výsledku. 
Prostřednictvím OVRR MěÚ Soběslav bude vydáno v tomto týdnu nařízení na 
provedení nutných zabezpečovacích prací. V případě pokračující nedohody s vlastníky 
hradební zdi provede práce z důvodu nebezpečí dalších škod město Soběslav a 
poměrnou část nákladů bude vymáhat na Hoškových. 

Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Petr Valeš 

• Informoval o termínu dodání nových kinokřesel na doplnění kinosálu 
ve Společenském centru Soběslavska a pozval členy RM k návštěvě v rámci příštího 
jednání dne 22. 2. 2016 s cílem posouzení variant jejich rozmístění. Zároveň členové 
RM navštíví kostel sv. Marka pro předvedení nových židlí užívaných při slavnostních 
obřadech a koncertech.  

• Požádal o informaci, kdy bude probíhat úklid posypového materiálu – štěrku v ulicích 
města. Místostarosta města – štěrk byl SMS, s. r. o., zameten z velkoplošné dlažby na 
náměstí, další úklid závisí na vývoji klimatických podmínek.  

Mgr. Petr Lintner 
• Tlumočil žádost obyvatel obce Chlebov o vyčištění stoky od autobusové zastávky 

k bývalému rybníčku.  Zajistí místostarosta města prostřednictvím odborné firmy.  
• Požádal o možnost doplnění historického modelu města. Rozsah doplnění bude 

dořešen Mgr. Petrem Lintnerem, doplnění následně objedná tajemník MěÚ u 
zhotovitele historického modelu pana P. Brabce, Hořice na Šumavě.  

• Požádal o úhradu části nákladů na úpravu loviště a příjezdu k rybníku Švadlačky, 
který je ve vlastnictví města a v pronájmu  ČRS, z. s., MO Soběslav. Zajistí tajemník 
MěÚ.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informovala o průběhu jednání finančního výboru ZM dne 1. 2. 2016.  

Ludmila Zbytovská 
• Požádala o sdělení reakce pana J. Lapce, nájemce nebytového prostoru v domě čp. 

148/I (Železářství Lapec), na rozhodnutí RM ve věci jeho žádosti o prominutí části 
nájemného (viz jednání RM dne 13. 10. 2015). Místostarosta města – pan J. Lapec 
vzal rozhodnutí RM bez dalšího vyjádření na vědomí.  
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• Informovala o vydání knihy „Blata“ paní M. Palasovou. Kniha je k zakoupení  
v Knihkupectví sv. Víta.  

MUDr. Lubomír Kříž 
• Požádal o informaci ohledně plánovaného využití plochy u budovy vlakového nádraží 

pro parkování osobních vozidel. Místostarosta města – záměr trvá, město zatím 
neobdrželo stanovisko DI PČR.  

• Požádal o sdělení důvodu nepřetržitého zapojení vstupních turniketů na koupališti na 
el. proud. Důvod bude opakovaně projednán s jednatelem SMS, s. r. o., panem V. 
Faladou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 17:10 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


