
Z Á P I S   

 4. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 18. prosince 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 4. 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. Rozpracování usnesení z 2. zasedání ZM 

2. Regulované parkování v centru města 

3. Termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

4. Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

5. Platy ředitelů organizací v roce 2019 

6. Úprava rozpočtu KDMS v roce 2018 

7. Projekt přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav¨ 

8. Pozemky, smlouvy  

a) Předprostor u ZŠ E. Beneše a gymnázia – projektové práce  

b) Rekonstrukce náměstí – vypořádání  

9. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 3. jednání RM ze dne 11. prosince 

2018 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady p. Michal Turek a Mgr. Petr 

Valeš.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rozpracování usnesení z 2. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 2. zasedání ZM, které se 

konalo 17. 12. 2018. 

M. Turek informoval členy RM o dotazu Ing. P. Krále týkajícího se článku zveřejněném na 

internetových stránkách města a řešícího výši uznatelných nákladů spojených s rekonstrukcí 

zimního stadionu. Na webových stránkách města bude zveřejněna kompletní informace o 

dotaci, nákladech celé akce a postupu prací. Zveřejnění zajistí tajemník MěÚ. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/345/2018.  

2.  Regulované parkování v centru města 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Projekt Systému regulovaného parkování v centru města Soběslavi 

V návaznosti na jednání RM dne 13. 11. 2018 předložen aktualizovaný Projekt systému 

regulovaného parkování v centru města Soběslavi zpracovaný P. Neckářem, fi HPN projekt, s. 

r. o., Obrataň, a doplněný o připomínky města. 

V rámci diskuse se RM shodla na opětovném projednání tohoto projektu začátkem roku 2019 

za účasti pracovníka OVRR MěÚ J. Kubeše a vrchního strážníka MP M. Drse. Následně bude 

navržený systém parkování projednán v únoru 2019 na jednání ZM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/346/2018.  
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3.  Termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Termíny jednání Rady města Soběslavi a Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2019 

Předložen návrh termínů jednání Rady města Soběslavi a jednání Zastupitelstva města 

Soběslavi v roce 2019.  

RM se shodla na změně předloženého návrhu spočívající ve vypuštění jednání RM dne 13. 8. 

2019. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/347/2018, 4/348/2018.  

4.  Úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Návrh Směrnice města Soběslavi č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek 

Předložen návrh výše uvedené směrnice upravující finanční limity veřejných zakázek 

(zakázky na stavební práce a zakázky na dodávky a služby) pro jednotlivé způsoby jejich 

zadání.  Důvodem předložené změny jsou rostoucí náklady na stavební a další práce.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/349/2018.  

5.  Platy ředitelů organizací v roce 2019 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ, Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: KT/41/2018, OOSM/97/2018 

V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, předložen návrh nových platových výměrů ředitelů školských 

zařízení zřízených městem (ZŠ E. Beneše, ZŠ Komenského, MŠ Duha a MŠ Nerudova ul.) a 

dále návrh navýšení platů organizací zřízených či založených městem (Senior-dům Soběslav, 

KDMS, Poliklinika Soběslav, SMS, s. r. o. a SLMS s. r. o.) s platností od 1. 1. 2019. 

Hlasování o výši platu pro ředitelku MŠ Duha: Pro: 6; Zdržel se: 1 (Mgr. A. Krejčová);     

Proti: 0 

Hlasování o výši platu pro ředitele KDMS: Pro: 6; Zdržel se: 1 (Mgr. P. Valeš);  Proti: 0 

Hlasování o ostatních platech: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/350/2018.  

6.  Úprava rozpočtu KDMS v roce 2018 

Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS 

Příloha: Úprava rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní dům města Soběslavi na rok 2018 

Předložena žádost o snížení příspěvku na provoz KDMS z důvodu výrazného překročení 

příjmů v městském kině.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/351/2018.  

7.  Projekt přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Technická specifikace „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“ 

V návaznosti na minulé jednání RM předložena informace o neověření dodržení podmínek 

dotace v případě záměny materiálu (dřeva) při realizaci projektu z důvodu dlouhodobé 

nepřítomnosti odpovědného pracovníka SFŽP. 

Z důvodu nedodržení zadávacích podmínek jedinou firmou, která podala nabídku na realizaci 

přírodní vzdělávací zahrady, a z důvodu vysoké ceny oproti projektovaným nákladům se RM 

shodla na zrušení výběrového řízení a na zrušení realizace celého projektu.   

Místostarosta města prostřednictvím odborné firmy zajistí přípravu návrhu dětského hřiště 

v této lokalitě, který bude předložen na některém z dalších jednání RM a následně zveřejněn. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 1 (Mgr. A. Krejčová); Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/352/2018. 
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8.  Pozemky, smlouvy 

Předprostor u ZŠ E. Beneše a gymnázia – projektové práce 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města  

Příloha: Cenová nabídka na zpracování PD  

Předložena výše uvedená cenová nabídka Ing. A. Junkové, Čečelice, která zpracovávala 

dokumentaci k ÚR.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/353/2018.  

Rekonstrukce náměstí – vypořádání  

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Soupis víceprací a méněprací na akci „Soběslav – úprava centrální plochy náměstí 

Republiky“ 

Předložen návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav,  

řešící konečné vypořádání víceprací a méněprací v rámci této akce.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/354/2018.  

9.  Různé 

Výběrové řízení na dodavatele „Rekonstrukce tenisového kurtu v Soběslavi“ 

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu 

Bautechnik, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, která nabídla nejnižší cenu. Akce bude realizována 

v 2019 za využití dotace Jihočeského kraje ve výši 200 tis. Kč. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/355/2018.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 

 Doby uzavření ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše v době vánočních svátků. 

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Jednání zástupců SÚS Tábor, Lidl, GZ Media a MěÚ v Soběslavi uskutečněného dne 

14. 12. 2018 ve věci opravy vjezdu k supermarketu Lidl v Soběslavi (viz příloha). 

Provizorní opravu tohoto vjezdu uhradí GZ Media. V rámci jednání byla předložena 

nabídka oddělení části pozemku s předmětným vjezdem a jeho prodeje městu 

Soběslav. RM s případným převzetím pozemků do majetku města nesouhlasila. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Informoval o přípravě Soběslavských slavností v příštím roce, na jejich uspořádání 

bude KDMS chtít využít dotační titul Jihočeského kraje. Přesný název slavností bude 

upřesněn na jednání RM dne 8. 1. 2019. 

Mgr. A. Krejčová 

 Dotaz na výčet akcí, na které bude chtít město podávat žádosti do grantů Jihočeského 

kraje. Starosta města – výzvy průběžně sledujeme, k podání žádosti je připravena 

oprava smuteční síně na hřbitově, o dotaci je možné žádat v souvislosti s vybavením 

nového informačního střediska v budově č. p. 1/I.  

 

Jednání RM skončilo v 16:00 hodin.  


