
Z Á P I S 

 4. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 25. února 2020 od 14:00 hodin  

v zasedací místnosti budovy čp. 1/I  

 

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

Členové rady: Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Petr Lintner, Mgr. Michal Pánek, Michal Turek,  

Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Hosté: Bc. Eva Kuklová – ředitelka MŠ Nerudova ul., Mgr. Vlastimil Říha – ředitel  

ZŠ E. Beneše, Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ Komenského 

Omluveni: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Alena Krejčová 

Jednání 4. schůze rady města zahájil a řídil místostarosta města Mgr. Pavel Lintner. Po uvítání 

všech přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech bodech svého programu 

jednání. 

Rada města schválila tento program jednání: 

1. Výsledek hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 ZŠ 

2. Výsledek hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 MŠ 

3. Rozpracování usnesení z 8. ZM 

4. Příspěvky organizacím a spolkům v roce 2020 

5. Pozemky, smlouvy 

a) FO/1/2020 – TJ Spartak Soběslav, z. s. – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

b) FO/2/2020 – SK Domeček, z. s. – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

c) FO/3/2020 – Florbal Soběslav, z. s. – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

d) FO/4/2020 – Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav – veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí dotace 

e) OOSM/14/2020 – České dráhy, a. s., ČB – smlouva o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání 

f) OOSM/16/2020 – SMS, s. r. o. – dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu 

6. Různé 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 3. jednání RM ze dne 11. února 2020 

žádné připomínky. 

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

Valeš.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Výsledek hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 ZŠ 

Předložili: Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše, Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ 

Komenského, kteří byli přítomni jednání RM 

Příloha: KO-IA/2/2020; Rozbor hospodaření roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ  

E. Beneše, Žádost ředitele o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 

2019 a Návrh odpisového plánu na rok 2020 ZŠ E. Beneše, 

Rozbor hospodaření roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ Komenského, Žádost 

ředitele o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 a Návrh 

odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Komenského 

Rada města projednala výše uvedené dokumenty. 

Hospodaření ZŠ E. Beneše v roce 2019 skončilo kladným výsledkem ve výši 697,92 Kč. 

V této souvislosti předložena žádost o rozdělení výsledku hospodaření. 

Ředitel Mgr. V. Říha informoval o činnosti školy a personálním obsazení. Dne 11. 3. 2020 se 

uskuteční Den otevřených dveří. Ředitel dále informoval o zapojení školy do projektu 
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Šablony II, dokončení projektu výstavby venkovní učebny a rekonstrukce šaten financované 

přes IROP. Škola se zapojila do dalšího projektu – rekonstrukce jazykové učebny. 

Hospodaření ZŠ Komenského v roce 2019 skončilo kladným výsledkem ve výši 10.056,43 

Kč. V této souvislosti předložena žádost o rozdělení výsledku hospodaření. 

Ředitel Mgr. J. Holas informoval o dokončení projektu přestavby učebny fyziky a stavebních 

úprav vedoucích k zajištění bezbariérovosti školy financované z IROP. Připravuje se zapojení 

do dalšího projektu – rekonstrukce počítačové učebny. Škola připravuje v současnosti rovněž 

výběrové řízení na rekonstrukci chodeb v II. patře školy. Den otevřených dveří se uskuteční 3. 

3. 2020. 

Zápisy do škol se uskuteční 6. a 7. 4. 2020. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/046/2020 a 4/047/2020. 

2.  Výsledek hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 MŠ 

Předložila: Bc. Eva Kuklová – ředitelka MŠ Nerudova ul., která byla přítomna jednání RM 

Příloha: KO-IA/2/2020; Rozbor hospodaření roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 MŠ 

Nerudova ul., Žádost ředitelky o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření 

za rok 2019 a Návrh odpisového plánu na rok 2020 MŠ Nerudova ul. 

Z důvodu nepřítomnosti ředitelky MŠ Duha Mgr. A. Krejčové bude hospodaření této 

organizace projednáno na příštím jednání RM. 

Rada města projednala výše uvedené dokumenty. 

Hospodaření MŠ Nerudova ul. v roce 2019 skončilo kladným výsledkem ve výši 9.084,19 Kč. 

Předložena žádost o rozdělení výsledku hospodaření.  

Ředitelka Bc. E. Kuklová informovala o opravách provedených v loňském roce – opravy 

některých herních prvků na zahradě MŠ, vybudování nové pergoly, výměna podlahových 

krytin, bojlerů a vybavení některých tříd. MŠ se rovněž zapojila do projektu Šablony. 

V souvislosti s odkoupením areálu MŠ městem informovala o připravované rekonstrukci 

budovy. Pozvala členy RM na vernisáž výstavy dětských prací a fotografií, která se uskuteční 

4. 3. 2020 v městské knihovně. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/048/2020. 

3.  Rozpracování usnesení z 8. zasedání ZM 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 8. zasedání ZM, které se 

konalo 19. 2. 2020. 

V souvislosti s používáním hlasovacího a komunikačního systému vznese městský úřad dotaz 

na dodavatelskou firmu na možnosti výraznějšího upozornění v případě překročení časového 

limitu diskusního příspěvku. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/049/2020. 

4.  Příspěvky organizacím a spolkům v roce 2020 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: Seznam žádostí na rok 2020 

Předložen seznam žádostí o příspěvky na činnost a akce v roce 2020. Členové RM měli 

k předloženému návrhu následující připomínky:  

Řádek č. 5 – ČRS MO Soběslav – zvýšení příspěvku na dětské rybářské závody na 2.000 Kč 

Řádek č. 42 – Husitské muzeum v Táboře – snížení příspěvku na Katalog umělců na 5.000 Kč 

Řádek č. 47 – APLA Jižní Čechy – zvýšení příspěvku na činnost na 10.000 Kč 

Řádek č. 49 – Soběslavská chasa mladá – zvýšení příspěvku na Staročeský bál na 8.000 Kč 

a snížení příspěvku na Stavění máje na 7.000 Kč 

Řádek č. 51 – Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění – zvýšení příspěvku na 

činnost na 5.000 Kč 
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Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/050/2020. 

5.  Pozemky, smlouvy 

TJ Spartak Soběslav, z. s. – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/1/2020 

Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/051/2020. 

SK Domeček, z. s. – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/2/2020 

Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/052/2020. 

Florbal Soběslav, z. s. – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/3/2020 

Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/053/2020. 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav – veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí dotace 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/4/2020 

Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/054/2020. 

České dráhy, a. s., ČB – smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/14/2020 

V souvislosti s odkoupením výpravní budovy městem předložen návrh výše uvedené nájemní 

smlouvy s účinností od 1. 1. 2020. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/055/2020. 

SMS, s. r. o. – dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu (zařazení kotelny ve výpravní budově) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/16/2020 

V souvislosti s odkoupením výpravní budovy městem předložen návrh výše uvedeného 

dodatku č. 12, kterým dochází k úpravě Přílohy č. 1 – Seznam hmotného investičního 

majetku. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/056/2020. 

6.  Různé 

Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav – smlouva o dílo (oprava části 

Mrázkovy ul.) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
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K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/057/2020. 

Bytová komise RM – přenechání městského bytu do nájmu 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: OOSM/17/2020 

Předloženo doporučení bytové komise RM ze dne 20. 2. 2020. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/058/2020. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. M. Pánek 

 Upozornil na padlý strom u vjezdu do areálu plovárny. Tajemník MěÚ zajistí 

prostřednictvím SMS jeho odstranění. 

 Informoval o posouzení vzrostlého dubu v areálu plovárny a provedení redukce jeho 

koruny spolu se zajištěním prasklého kmene. Strom je nutné nadále sledovat, 

v případě zhoršujícího se stavu odstranit. 

M. Turek 

 Navrhl zadat zpracování analýzy stávajícího stavu parkování na náměstí Republiky. 

RM se k této problematice vrátí na některém z dalších jednání. 

 Navrhl zadat studii přivedení optického kabelu z výpravní budovy ČD do budovy 

MěÚ. Studii zajistí tajemník MěÚ ve spolupráci s pracovníky IT. 

 Dotaz, zda bude v letošním roce KDMS organizovat provoz letního kina. Mgr. Petr 

Valeš – v letošním roce bude spuštěn zkušební provoz. 

 Dotaz, zda v připravovaných projektech města (bruslařská dráha, předprostor škol  

a nádvoří KDMS) je pamatováno na IT prvky (veřejný internet, infokiosek, …). 

Místostarosta města – ve zmíněných projektech tyto prvky nejsou obsaženy. Možné 

návrhy projedná IT komise RM. 

 Dotaz, kdy bude zadána studie rekonstrukce Mrázkovy ulice. Místostarosta města – 

studie bude zadána v letošním roce. 

 

 

Jednání RM skončilo v 17:15 hodin.  

 

 

 


