
Z Á P I S 

 4. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 15. února 2022 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 

Hosté: Ing. Michaela Nováková – pracovnice OOSM MěÚ, Ing. Michaela Pimperová – 

pracovnice OOSM MěÚ, Miroslav Drs – vrchní strážník MP Soběslav 

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. Hodnocení informačního střediska a měsíčníku Hláska za rok 2021 

Návrh na tisk měsíčníku Hláska v barevném provedení 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2021 

3. Inventarizační zpráva za rok 2021 

4. Spolupráce s JTV v roce 2022 

5. Jednání ZM 

6. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 3. jednání RM ze dne 8. února 2022 

žádné připomínky. 

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

Pánek.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Hodnocení informačního střediska a měsíčníku Hláska za rok 2021 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Přílohy: OOSM/19/2022, OOSM/20/2022 

Předloženo hodnocení činnosti informačního střediska města za rok 2021 a Soběslavské 

hlásky za rok 2021 zpracované Ing. M. Pimperovou a Ing. M. Novákovou – pracovnicemi 

OOSM MěÚ, které byly přítomny jednání RM. 

Ing. M. Pimperová informovala o činnosti informačního střediska v loňském roce výrazně 

ovlivněné epidemiologickou situací. I v loňském roce pokračovala spolupráce s o. p. s. 

Toulava a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, ale i místními spolky a organizacemi. Pro 

prezentaci města byl využit i nově založený instagramový účet. Odpověděla na jednotlivé 

dotazy členů RM. 

V souvislosti se zrušením DSO Soběslavsko k 31. 12. 2021 předložen návrh smlouvy  

o partnerství s o. p. s. Toulava, Tábor. 

V rámci projednání zprávy o hodnocení měsíčníku Hláska byl předložen návrh přechodu 

na barevné provedení měsíčníku od jeho dubnového čísla. V souvislosti se zvyšujícími se 

náklady byl rovněž předložen návrh zvýšení ceny Hlásky z 10 na 12 Kč spolu s navýšením 

ceny inzerce od 1. 4. 2022. 

V souvislosti s přechodem na barevné provedení měsíčníku RM doporučila doplnění znaku 

města na jeho titulní stranu. 

Rada města závěrem poděkovala redaktorce Hlásky, stejně jako pracovnici informačního 

střediska za jejich činnost. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
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K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/046/2022, 4/047/2022 a 4/053/2022. 

2.  Zpráva o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2021 

Předložil: Miroslav Drs – vrchní strážník MP Soběslav, který byl přítomen na jednání RM 

Přílohy: Zpráva o činnosti MP Soběslav za rok 2021; MP/1/2022 

Rada města projednala výše uvedenou zprávu. Během diskuse vrchní strážník pan M. Drs 

informoval o činnosti MP v roce 2021 – problémy spojené s parkováním na území města, 

sprejerstvím, bezdomovectvím, užíváním alkoholu mladistvými. V loňském roce proběhlo 

rozšíření kamerového systému o kamerový bod na křižovatce ulice Obchodní a Nová  

a rekonstrukce posilovny užívané strážníky MP. 

Dále vrchní strážník informoval o nedostatečném personálním obsazení MP, kdy během let 

2020 a 2021 z 5 strážníků odešli 4 a nastoupili 3 noví, z nichž 1 je v současné době na 

dvouměsíčním přípravném kurzu. 

V rámci tohoto bodu bylo předloženo pět návrhů darovacích smluv. Celková výše darů činí 

39 tis. Kč, které 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. 4/048/2022 a 4/052/2022. 

3.  Inventarizační zpráva za rok 2021 

Předložila: Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/9/2022 

Předložena zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, městských 

částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů za rok 2021 spolu s návrhem 

vyřazení majetku z evidence za rok 2021. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/049/2022. 

4.  Spolupráce s JTV v roce 2022 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: JTV – cenový návrh spolupráce 2022 

Předložena variantní nabídka výroby a odvysílání pořadu „Vítejte u nás“ a pozvánek do 

pořadu „Tipy pro volný čas“ v Jihočeské televizi v roce 2022. RM souhlasila s variantou  

č. 1. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/050/2022. 

5.  Jednání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložena informace o materiálech pro jednání ZM dne 16. 2. 2022. 

6.  Různé 

Výběrové řízení na dodavatele akcí „Oprava VZT Kino Soběslav“ a „Obnova místních 

komunikací K Libouši a Na Pískách v Soběslavi“ – jmenování hodnotících komisí 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh složení hodnotících komisí. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 4/051/2022. 
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Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 

 Informoval o jednání s ředitelem ZŠ E. Beneše Mgr. V. Říhou týkajícím se razantního 

navýšení plateb za odběr plynu od nového roku. Místostarosta města tuto situaci 

prověří u ředitele ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 17:30 hodin.  

 

 

 

 


