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

která se konala dne 8. března 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: Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ Komenského, Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše, 
 Bc. Eva Kuklová – ředitelka MŠ Nerudova ul. 

Jednání 5. 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. Výsledek hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 ZŠ 
2. Výsledek hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 MŠ 
3. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslavi 
4. Jednací řád ZM 
5. Program 8. zasedání ZM 
6. Inventarizace majetku města za rok 2015 
7. Pohledávky města 
8. Pozemky, smlouvy 

OOSM/14/2016 – MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., Soběslav, zrušení usnesení ZM 
č. 16/141/2013 ze dne 17. 12. 2013 

9. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 4. jednání RM ze dne 23. února 2016  
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová a Mgr. 
Petr Lintner.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Výsledek hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 ZŠ 
Předložil: Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše, Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ 
Komenského, kteří byli přítomni jednání RM. 
Příloha: Rozbor hospodaření roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 ZŠ E. Beneše, Žádost 
ředitele o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 a Návrh 
odpisového plánu na rok 2016 ZŠ E. Beneše, Rozbor hospodaření roku 2015 a návrh rozpočtu 
na rok 2016 ZŠ Komenského, Žádost ředitele o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2015 a Návrh odpisového plánu na rok 2016 ZŠ Komenského 
Hospodaření ZŠ E. Beneše v roce 2015 skončilo kladným výsledkem ve výši 567,23 Kč. 
V rámci diskuse informoval ředitel ZŠ E. Beneše o účasti školy v jednotlivých projektech, na 
základě kterých došlo k zlepšení vybavení školy. V letošním roce škola připravuje výměnu 
dlažby u vchodů do budovy, rozšíření hřiště a parkoviště ve dvoře školy a opravu fasády 
budovy školní jídelny. Rovněž je plánována výměna kotlů, kterou bude financovat město 
Soběslav. 
K zápisu do prvních tříd přišlo 62 dětí, přijato bylo 50 dětí a o odklad požádalo 12 dětí. 
Otevřeny budou pravděpodobně 3 třídy.  
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Hospodaření ZŠ Komenského v roce 2015 skončilo kladným výsledkem ve výši       
19.277,02 Kč. V rámci diskuse informoval ředitel ZŠ Komenského o záměrech na letošní rok 
– pokračující obnova vybavení tříd, oprava fasády na části budovy školy financovaná městem.  
K zápisu do prvních tříd přišlo 74 dětí, přijato bylo 50 dětí a 24 dětí požádalo o odklad. 
Otevřeny budou 2 třídy. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/051/2016, 5/052/2016.  

2.  Výsledek hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 MŠ 
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha a Bc. Eva Kuklová – ředitelka MŠ 
Nerudova ul., které byly přítomny jednání RM. 
Příloha: Rozbor hospodaření roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 MŠ Duha, Žádost 
ředitelky o schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 a Návrh 
odpisového plánu na rok 2016 MŠ Duha, Žádost ředitelky MŠ Duha o souhlas s podáním 
žádosti o nadační podporu na obnovu zahrady školy, Rozbor hospodaření roku 2015 a návrh 
rozpočtu na rok 2016 MŠ Nerudova ul., Žádost ředitelky o schválení účetní závěrky a 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 a Návrh odpisového plánu na rok 2016 MŠ 
Nerudova ul. 
Hospodaření MŠ Duha v roce 2015 skončilo kladným výsledkem ve výši 53.165,37 Kč. 
V rámci diskuse informovala ředitelka MŠ o dovybavení tříd IT technikou v loňském roce, 
kdy zároveň proběhla výměna nábytku v kancelářích školky. Ředitelka MŠ informovala o 
přípravě žádosti v rámci programu „Zahrada hrou“ vyhlášeného Nadací proměny, Praha, 
s cílem úpravy a vybavení nové části zahrady MŠ. V souvislosti s její přípravou předložila 
ředitelka MŠ žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační podporu z tohoto programu. 
Souhlas města jako zřizovatele je nutnou podmínkou žádosti.   

Hospodaření MŠ Nerudova ul. v roce 2015 skončilo kladným výsledkem ve výši 5.095,37 Kč. 
V rámci diskuse informovala ředitelka MŠ o nutnosti snížení kapacity školky na základě 
kontroly KHS v loňském roce ze 150 dětí na 140 dětí. 
 V loňském roce zároveň proběhla výměna částí dveří v budově MŠ, pořízení nového 
konvektomatu a vybavení kuchyněk v některých třídách. V letošním roce dojde k úpravě 
školní zahrady a zakoupení zabezpečovacího zařízení objektu MŠ.  

Zápisy do MŠ proběhnou ve dnech 11. – 13. 5. 2016.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/053/2016, 5/054/2016, 5/065/2016.  

3.  Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslavi 
Předložila: Irena Klečatská – pracovnice OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/15/2016 
Předložen seznam osmi žadatelů, kteří podali žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města 
Soběslavi v celkovém objemu 600 tis. Kč. Všichni žadatelé splnili předepsané náležitosti.  
V souvislosti s posouzením účelu půjček a výše úroku půjček dle platné vyhlášky města 
komise FRB doporučila ponechat stávající rozsah účelu půjček. Na podzim letošního roku 
bude vypsáno druhé kolo přijímání žádostí.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/055/2016.  

4.  Jednací řád ZM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Návrh jednacího řádu zastupitelstva města Soběslavi 
Předložen návrh změny jednacího řádu ZM. Členové RM měli k předloženému návrhu tyto 
připomínky:  
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- v článku 4 bod 3 vypustit větu „Návrhy musí být zpracovány tak, aby umožnily 
členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná 
opatření.“ 

- v článku 7 bod 6 zachovat text „případně zpracovatel“ navržený k odstranění 
- v článku 8 bod 3 zachovat text „v otázkách samostatné působnosti“ a ve stejném bodě 

vypustit text „tajemníkovi MěÚ, vedoucím odborů MěÚ, statutárním zástupcům 
právnických osob a organizací založených nebo zřízených městem“ 

- v článku 15 bod 3 vypustit text „a o výsledcích svých kontrol informuje ZM“ 
Návrh změny jednacího řádu doplněný o připomínky RM bude předložen na dubnovém 
zasedání ZM.  

5.  Program 8. zasedání ZM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh programu 8. zasedání ZM, které se uskuteční 13. 4. 2016 od 18:00 hod. 
v KDMS.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/056/2016.  

6.  Inventarizace majetku města za rok 2015 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/3/2016 
Předložena zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, městských 
částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů za rok 2015 spolu s návrhem 
vyřazení majetku z evidence za rok 2015. 
Vyřazená výpočetní technika bude zlikvidována prostřednictvím odborné firmy. 
Předložena informace o nařízení tzv. kontrolních inventur v rozsahu: pozemky majetku města, 
vodohospodářský majetek, centrální zásobování teplem, stavby ve sportovním areálu města a 
software.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/057/2016.  

7.  Pohledávky města 
Předložila: Andrea Jelínková – pracovnice FO MěÚ 
Příloha: FO/1/2016  
Předložen přehled výše pohledávek v letech 2012 – 2015. Z účetní evidence města byly 
v rámci inventur za rok 2015 odepsány pohledávky v celkové výši 126.907 Kč z důvodu 
jejich nedobytnosti nebo uplynutí lhůty pro vymáhání.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/058/2016.  

8.  Pozemky, smlouvy 

MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., Soběslav, zrušení usnesení ZM č. 16/141/2013 ze dne 
17. 12. 2013 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/14/2016  
Předložen návrh na zrušení výše uvedeného usnesení ZM. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/059/2016.  
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9.  Různé 

MPSV – smlouva o výpůjčce (výpočetní technika na SZO) 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o výpůjčce na rok 2016, jejímž předmětem je 
bezúplatné zapůjčení výpočetní techniky umístěné na SZO MěÚ Soběslav a užívané k výkonu 
agendy.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/060/2016.  

Výběrové řízení na akci „Oprava fasády objektu čp. 59, nám. Republiky, Soběslav“ – 
jmenování komise 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh složení výše uvedené komise.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/061/2016.  

JSDHO Soběslav – souhlas s podáním žádosti na pořízení nového dopravního 
automobilu 
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: KT/4/2016 
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/062/2016.  

ZŠ E. Beneše – žádost o souhlas s použitím investičního fondu školy (nákup 
konvektomatu) 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/19/2016 
Předložena výše uvedená žádost. Dodavatel nového konvektomatu byl vybrán na základě 
výběrového řízení organizovaného ředitelem ZŠ.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/063/2016.  

Rezignace Markéty Lotterové, DiS. a Mgr. Martiny Plátové na členství v redakční radě 
Soběslavské hlásky 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Rezignační dopisy M. Lotterové, DiS. a Mgr. M. Plátové 
Předložena výše uvedená oznámení o rezignaci.  
Na příštím jednání RM bude předložen návrh změn přijímané inzerce v Hlásce.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/064/2016. 

Garanta CZ, a. s., České Budějovice, příkazní smlouva na přípravu a podání žádosti 
projektu (zateplení bytového domu čp. 109/I) 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
V souvislosti se záměrem města zateplení bytového domu čp. 109/I na nám. Republiky 
v Soběslavi předložen návrh výše uvedené smlouvy s firmou Garanta CZ, a. s., České 
Budějovice. Smluvní odměna činí: 

�  20 000 Kč za vypracování a podání žádosti, 
�  20 000 Kč za zpracování podkladů pro hodnocení, 
�  4 % z objemu přiznané dotace, minimálně však 40 000 Kč.  

Na realizaci akce je možné čerpat finanční dotaci z programu IROP, maximální výše dotace 
činí 40 %.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/066/2016.  
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Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 
• Požádal o informaci ohledně jednání místostarosty města se zástupcem Českých drah, 

a. s. (viz minulé jednání RM). Místostarosta města – 1. 3. 2016 se uskutečnilo jednání 
s obchodním ředitelem Regionálního obchodního centra ČD, a. s., České Budějovice, 
Ing. Jiřím Kafkou. Ing. Kafka je ochoten pomoci při jednání o převodu pozemků, 
případně s podáním žádosti o umístění kolostavů u budovy ČD. Rekonstrukci 
výpravní budovy ČD neplánují, v současnosti se dle vyjádření Ing. Kafky připravuje 
převod nádražní budovy a dřevěného skladu včetně pozemku na SŽDC.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informovala o současném stavu projektu „Odolná obec“ organizovaného Diakonií 
ČCE –  středisko Rolnička. V rámci projektu došlo k vytvoření informačních letáků a 
brožur pro MŠ a ZŠ a k pořízení motorového člunu v hodnotě cca 300 tis. Kč, který 
bude předán Vodní záchranné službě ČČK v Soběslavi.  

• V souvislosti s plánovanou opravou fasády a obkladů budovy MěÚ čp. 59/I požádala o 
obměnu zastaralých stolků, židlí a dalšího drobného vybavení na chodbách úřadu. 
Zajistí tajemník MěÚ.  

Ludmila Zbytovská 
• Požádala o informaci, zda se uskutečnilo jednání s paní R. Gargulovou ve věci 

finančního příspěvku na festival Dobrovol. Starosta města – jednání je naplánováno na 
16. 3. 2016.  

MUDr. Lubomír Kříž 
• Požádal o informaci ohledně postupu opravy zborcené hradební zdi u Hlásky. 

Místostarosta města – statické zajištění je dokončeno. Dále budou pokračovat práce na 
opravě chodníku a místní komunikace. Vlastník zdi byl písemně informován o 
postupu a možnostech řešení situace. S pracovníky firmy Čevak, a. s., je řešen stav 
kanalizace v této oblasti.  

 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 17:30 hodin.  
 
 


