
Z Á P I S 

 4. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 16. února 2021 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 

Omluveni: Tajemník městského úřadu Ing. Radek Bryll 

Hosté: Ing. arch. Jaromír Kročák, Bc. Eva Kuklová – ředitelka MŠ Nerudova ul. 

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. Úpravy parku u sv. Víta 

2. Výsledky hospodaření MŠ za rok 2020 a rozpočty na rok 2021 

3. Rozpracování usnesení z 13. zasedání ZM 

4. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020, dodatek č. 4 ke koncesní smlouvě 

5. Příspěvky organizacím a spolkům na činnost v roce 2021 

6. Odpadové hospodářství města – rok 2021 

7. Žádost o dotaci – „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav Nerudova 

711/II“ 

8. Pozemky, smlouvy 

a) FO/3/2021 – Atlas audit, s. r. o., Čelákovice – smlouva o přezkoumání hospodaření 

města za rok 2020 

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 2. února 2021 

žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová a  

Mgr. Michal Pánek.  

Zápis z jednání provede starosta města Ing. Jindřich Bláha. 

1.  Úpravy parku u sv. Víta 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Rada města projednala za přítomnosti Ing. arch. J. Kročáka, České Budějovice, studii 

stavebních úprav parku u sv. Víta v Soběslavi vč. došlých připomínek k tomuto návrhu.  

Ing. arch. Kročák zpracuje upravenou studii, která reaguje na připomínky občanů. V jarních 

měsících letošního roku bude návrh prezentován veřejnosti na místě samém za přítomnosti 

Ing. arch. J. Kročáka a k dispozici budou vizualizace jednotlivých částí návrhu. Alternativní 

studie zpracována nebude.   

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/024/2021. 

2.  Výsledky hospodaření MŠ za rok 2020 a rozpočty na rok 2021 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: KO-IA/1/2021; Rozbor hospodaření roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 MŠ 

Duha, Žádost ředitelky o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 

2020 a Návrh odpisového plánu na rok 2021 MŠ Duha, Rozbor hospodaření roku 2020 a 

návrh rozpočtu na rok 2021 MŠ Nerudova ul., Žádost ředitelky o schválení rozdělení 

výsledku hospodaření za rok 2020 a Návrh odpisového plánu na rok 2021 MŠ Nerudova ul. 

Rada města projednala výše uvedené dokumenty. 
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Hospodaření MŠ Duha v roce 2020 skončilo kladným výsledkem ve výši 68.298,11 Kč. 

V této souvislosti předložena žádost o rozdělení výsledku hospodaření. Ředitelka informovala 

o provozu MŠ, který byl výrazně ovlivněn epidemiologickou situací. 

Hospodaření MŠ Nerudova ul. v roce 2020 skončilo kladným výsledkem ve výši 12.612,55 

Kč. V této souvislosti předložena žádost o převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 

MŠ. Ředitelka informovala o přípravě rekonstrukce MŠ v letošním roce a o koordinaci 

v prázdninových měsících s MŠ Duha. Harmonogram stavebních prací bude zpracován za 

přítomnosti ředitelek obou MŠ po výběru zhotovitele stavby.   

Obě ředitelky informovaly o činnosti škol v době nouzového stavu.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/025/2021 a 4/026/2021. 

3.  Rozpracování usnesení z 13. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 13. zasedání ZM, které se 

konalo 3. 2. 2021. 

První zasedání Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav se uskuteční ve středu  

17. 2. 2021 v zasedací místnosti domu čp. 1/I (stará radnice). Připraven je i dálkový přístup 

pro členy výboru, kteří se nemohou jednání zúčastnit.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/027/2021. 

4.  Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020, dodatek č. 4 ke koncesní smlouvě 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Vyúčtování pachtovného v souvislosti s provozováním VHM za rok 2020; Dodatek 

č. 4 ke koncesní smlouvě 

Předloženo vyúčtování nákladů a výnosů za minulý hospodářský rok z provozování veřejného 

vodovodu a kanalizace zpracované firmou Čevak, a. s. Doplatek pachtovného ve výši  

24.429 Kč bude převeden do rozpočtu města. 

Dále předložen návrh na uzavření výše uvedeného dodatku, kterým se prodlužuje doba nájmu 

vodohospodářského majetku na dobu určitou do 31. 12. 2022.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/028/2021 a 4/029/2021. 

5.  Příspěvky organizacím a spolkům na činnost v roce 2021 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: Seznam žádostí na rok 2021 

Předložen seznam žádostí o příspěvky na činnost a akce v roce 2021. Připomínky členů RM 

byly zapracovány do finálního návrhu.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/030/2021. 

6.  Odpadové hospodářství města – rok 2021 

Z důvodu nepřítomnosti tajemníka MěÚ bude tento bod projednán na příštím jednání RM. 

7.  Žádost o dotaci – „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 

711/II“ 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/5/2021 

Předložen návrh podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na výše 

uvedenou akci. Předpokládané celkové náklady činí 16.393.000 Kč vč. DPH, maximální výše 

dotace 70 %. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/031/2021. 
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8.  Pozemky, smlouvy 

Atlas audit, s. r. o., Čelákovice – smlouva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/3/2021 

Předložen návrh na uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 

2020 s firmou ATLAS AUDIT, s. r. o., Čelákovice. Důvodem je úmrtí auditora firmy Eco-

Economic  a Comercial Office, s. r. o., Tábor, se kterou mělo město uzavřenu smlouvu a která 

není z uvedeného důvodu schopna audit hospodaření města za rok 2020 dokončit.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/032/2021. 

9.  Různé 

Darovací smlouvy pro Městskou policii Soběslav na rok 2021 

Předložil: Miroslav Drs – vrchní strážník MP 

Příloha: MP/1/2021 

Předloženy návrhy 6 darovacích smluv. Celková výše darů činí 44 tis. Kč, finanční prostředky 

budou použity na pořízení vybavení a výstroje Městské policie Soběslav. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/033/2021. 

Žádost o souhlas s použitím znaku města na sportovních soupravách družstva mládeže 

volejbalového oddílu v Soběslavi 
Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložena výše uvedená žádost Ing. Jana Jíšky, vedoucího týmu volejbalu, o souhlas 

s použitím znaku města na sportovních soupravách pro mládež. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/034/2021. 

Čevak, a. s., České Budějovice – smlouva o dílo (oprava kanalizace a vodovodu 

v Okružní ul.) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložen návrh na uzavření výše uvedené smlouvy o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/035/2021. 

Vialit Soběslav, s. r. o., Soběslav – smlouva o dílo (oprava povrchu cyklostezky  

u Andělské stoky) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložen návrh na uzavření výše uvedené smlouvy o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/036/2021. 

Bytová komise RM – přenechání městských bytů do nájmu 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: OOSM/12/2021 

Předloženo doporučení bytové komise RM ze dne 15. 2. 2021.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/037/2021.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Alena Krejčová – vznesla dotaz na přípravu nástavby Senior-domu Soběslav. Starosta 

města – v současné době se finalizují zadávací podmínky, které budou ve středu 17. 2. 2021 

projednány v komisi výstavby a životního prostředí a následně bude vypsáno výběrové řízení.  

Mgr. Michal Pánek – informoval o provozu sportovního areálu. Zimní stadion bude 

předběžně v provozu do konce března („Děti do bruslí“).  
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Michal Turek  

 Informoval o úpravě projektové dokumentace rekonstrukce chodníků v ulici Petra 

Voka, kde budou položeny chráničky pro datové sítě.  

 Informoval o stížnosti občanů na manipulaci s odpadovými nádobami svozovou 

firmou. Tato záležitost bude řešena prostřednictvím OŽP MěÚ a SMS, s. r. o. 

 Vznesl dotaz na parkování u MŠ Nerudova. Starosta města – parkování bude řešeno 

novým dopravním značením, případné zřízení parkoviště by muselo být realizováno 

na základě zpracované projektové dokumentace.  

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 17.30 hodin.  

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven v Soběslavi 17. 2. 2021 

 

 

 


