
Z Á P I S 

5. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 8. ledna 2019 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 

Host: Miroslav Drs – vrchní strážník MP, Jiří Kubeš – OVRR MěÚ 

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. Regulované parkování v centru města 

2. Změna organizační struktury MěÚ Soběslav 

3. Odměny členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací 

5. Pozemky, smlouvy  

a) Spolupráce s JTV, a. s., České Budějovice 

6. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 4. jednání RM ze dne 18. prosince 

2018 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.  Regulované parkování v centru města 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

V návaznosti na minulé jednání diskutovali členové RM nad Projektem systému 

regulovaného parkování v centru města Soběslavi zpracovaným P. Neckářem, firma HPN 

projekt, s. r. o., Obrataň, za účasti vrchního strážníka MP p. Miroslava Drse a pracovníka 

OVRR MěÚ p. Jiřího Kubeše.  

Místostarosta města informoval o jednání pracovníků MěÚ v této věci s doporučením 

nezavádět systém abonentních a rezidentních karet dle výše uvedeného projektu, především 

díky velkému počtu případně vydaných karet oproti počtu parkovacích míst a dále díky 

náročné administrativě tohoto systému.  

Z diskuse členů RM vzešlo doporučení zachovat stávající systém parkování s rozšířením 

časově omezeného stání na dvě hodiny na parkovišti u KDMS, dále o 13 parkovacích míst na 

jižní straně náměstí (vnitřní část) a 4 parkovací místa před provozovnou DK Open a oční 

ordinací.  

Návrh úprav včetně požadovaného dopravního značení zpracuje pracovník OVRR J. Kubeš a 

tento návrh bude zaslán členům RM a projednán na příštím jednání.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/001/2019.  

2.  Změna organizační struktury MěÚ Soběslav 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/33/2018 
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Předložen návrh  změny organizační struktury MěÚ Soběslav. Celkový počet pracovníků 

úřadu 79 + 5 strážníků MP + 2 uvolnění členové ZM. Návrh účinnosti předložené změny –  

od 1. 2. 2019.    

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/002/2019.  

3.  Odměny členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/40/2018 

Předložen návrh odměn členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM. V rámci 

diskuse se RM shodla na vyplácení odměn všem členům komisí a výborů, kteří nejsou členy 

ZM, ve stejné výši, tj. 500 Kč/jednání. Odměny budou vypláceny na základě dohod o 

provedení práce.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/003/2019.  

4.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací 

Předložila: Miloslava Samcová – pracovnice KO-IA 

Příloha: KO-IA/16/2018 

Předloženy návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených 

městem Soběslav na roky 2020 – 2021, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/004/2019.  

5.  Pozemky, smlouvy 

Spolupráce s JTV, a. s., České Budějovice 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: JTV – návrh spolupráce 2019  

Předložena nabídka výroby a odvysílání pořadu „Okénko z měst a obcí“ a pozvánek do 

pořadu „Tipy pro volný čas“ v Jihočeské televizi v roce 2019.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/005/2019.  

6.  Různé 

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

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/1/2019 

V návaznosti na schválený rozpočet města na rok 2019 předložen návrh veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace – TJ Spartak Soběslav, z. s. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/006/2019.  

Výběrové řízení „Pořízení rolby“ – hodnotící komise   
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh hodnotící komise.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/007/2019.  

Jihočeský kraj, České Budějovice – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

(zpracování PD dopravního přestupního terminálu) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku řešící posunutí termínu dokončení projektové 

dokumentace – do 30. 6. 2019. V této souvislosti dochází rovněž k prodloužení termínu 

dokončení realizace vlastního dopravního terminálu, a to do 20. 6. 2022.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/008/2019.  
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Rozpočtové opatření města Soběslavi č. RM 6/2018  

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: Návrh rozpočtového opatření č. RM 6/2018  

Předložen výše uvedený návrh rozpočtového opatření.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 5/009/2019. 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 

 Slavnostního otevření zrekonstruovaného náměstí Republiky v Soběslavi, které se 

uskutečnilo 1. 1. 2019. Starosta města poděkoval řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi 

za organizační zajištění této akce. Mgr. A. Krejčová se připojila k poděkování. V této 

souvislosti informoval starosta města o reklamaci provedení bronzové stuhy.  

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Přípravy osadních výborů v obcích Chlebov a Nedvědice. Návrh bude předložen na 

příštím jednání RM a následně na únorové zasedání ZM.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Upřesnil název letošních slavností – Soběslavské slavnosti úrody, které se uskuteční 

14. 9. 2019. M. Turek – návrh propojit slavnosti s dalšími akcemi v jiných lokalitách 

města (cirkus, pouť). Návrh projedná kulturní komise RM.  

Mgr. Alena Krejčová 

 Dotaz na využití dotačních titulů Jihočeského kraje městem Soběslav. Starosta města – 

žádost o dotaci podává KDMS, dotační programy na cyklotrasy a pro hospodářsky 

slabé regiony, kam bude své žádosti podávat město, zatím nejsou vypsány.  

Mgr. Michal Pánek 

 Návrh doplnění vánočního osvětlení (např. obdobného jako v J. Hradci) včetně 

pořízení stánků na náměstí.  

Michal Turek 

 Informace o nedostatečném osvětlení náměstí, vhodné zajistit dodatečné osvětlení 

v době konání akcí na náměstí.  

 Návrh zajistit hudební doprovod slavnostního novoročního ohňostroje v roce 2020. 

RM se k záležitosti vrátí na některém z dalších jednání.  

 Dotaz na možnost realizace chodníku a další infrastruktury (vodovod, kanalizace) 

v lokalitě U Vodičků. Starosta města – realizace je technicky i finančně velmi 

náročná, studie zhotovení chodníku ve spojení s úpravou koryta sousední vodoteče je 

k dispozici na MěÚ.  

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:45 hodin.  

 


