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

která se konala 20. ledna 2015 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, Ludmila Zbytovská, Zdeněk Vránek 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

 
 Jednání 6. 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. Stanovení termínů jednání ZM v roce 2015 
2. Dům čp. 1/I – informace, další postup 
3. NJC – účast ve správní radě 
4. Žádost HZS JčK o příspěvek 
5. Plán vodohospodářských investičních akcí  
6. Pozemky, smlouvy 

� Darovací smlouvy pro MP Soběslav na rok 2015 
� Prodloužení nájemních smluv – Dodatek č. 1 a 3 – ŘSD ČR 
� Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě – Správa města Soběslavi, s. r. o. 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 5. jednání RM ze dne 6. 1. 
2015 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady p. Zdeněk Vránek a 
Mgr. Petr Lintner.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 
 
1.  Stanovení termínů jednání ZM v roce 2015 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Předložen návrh termínu 3. jednání ZM – 1. 4. 2015 od 18:00 hod. v malém sále  KDMS 
včetně návrhu programu.  
Dále předložen návrh termínů dalších jednání ZM v roce 2015. 
Úkol: 
- Tajemník MěÚ ve spolupráci s ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem zajistí na březnové 
jednání ZM možnost připojení k elektrické energii a internetu členům ZM  a zajistí pořízení 
zvukového záznamu z jednání.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/013/2015.  
 
2.  Dům čp. 1/I – informace, další postup 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Informace o pracích provedených v roce 2014 v rámci rekonstrukce domu čp. 1/I na náměstí 
Republiky v Soběslavi. Návrh prací pro rok 2015 -  sanace zdiva proti vlhkosti v prostorách 
bývalé ZUŠ. Na tyto práce bude zhotovena projektová dokumentace a budou zčásti 
financovány v rámci dotace Ministerstva kultury ČR (program regenerace městské památkové 
zóny).  
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Nutno připravit využití budoucích prostor v budově, tato otázka bude projednána na některém 
z dalších jednání RM a následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace na dokončení rekonstrukce budovy.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
 
3.  NJC – účast ve správní radě 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha 
Informace o vypršení mandátu členství starosty města ve správní radě Nadace Jihočeské 
cyklostezky.  
V rámci diskuse se RM shodla na nevyužití mandátu členství ve správní radě NJC pro další 
tříleté období.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/014/2015.  
 
4.  Žádost HZS JčK o příspěvek na činnost v r. 2015 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha 
Předložena žádost plk. Ing. Petra Hojsáka, ředitele HZS JčK, ÚO Tábor.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/015/2015.  
 
5.  Plán vodohospodářských investičních akcí 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha 
Předložen plán investic – aktualizace pro rok 2015 zpracovaný pracovníky ČEVAK, a. s., 
České Budějovice.  
Úkol: 
- Tajemník MěÚ zajistí zveřejnění předloženého plánu na internetových stránkách města.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/016/2015.  
 
6.  Pozemky, smlouvy 
Darovací smlouva pro Městskou policii na rok 2015 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha: MP 1/2015 
Předložen návrh darovacích smluv. 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. 6/017/2015.  
 
ŘSD ČR, Praha – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 4. 2008 a dodatek č. 3 
k nájemní smlouvě ze dne 16. 3. 2006 (pronájem pozemků potřebných pro realizaci 
dálnice D3) 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha: OOSM/1/2015 
Předloženy návrhy dodatků ke smlouvám. Nájemní smlouvy se prodlužují do 31. 12. 2018 za 
stávajících podmínek.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/018/2015.  
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SMS, s. r. o., Soběslav – dodatek č. 3 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha: OOSM/2/2015 
Předložen návrh dodatku č. 3 k mandátní smlouvě.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/019/2015.  
 
7.  Různé 
Diakonie ČCE – středisko Rolnička – žádost o souhlas s bezplatným uspořádáním 
„Jarního jarmarku Rolni čky“ 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha 
Předložena žádost ředitele Diakonie ČCE – středisko Rolnička.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/020/2015.  
 
ZŠ E. Beneše – žádost o vyřazení majetku (nápojový automat + přístroj Epirex) 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha 
Předložena žádost ředitele ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/021/2015.  
 
Pověření členů ZM k oddávání – doplnění usnesení č. 1/276/2014 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha 
Příloha 
Předloženo stanovisko Ministerstva vnitra ČR, odboru všeobecné správy, ve věci upřesnění 
usnesení RM č. 1/276/2014, kterým jsou jmenovaní členové ZM oprávněni přijímat projev 
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/022/2015.  
 
Oprava pomníku padlým v I.  světové válce v parku u nádraží – podání žádosti o dotaci 
Předložil: Ing. Radek Bryll 
Příloha: KT/1/2015 
Předložen návrh podání žádosti do grantového programu JčK „Úcta k předkům“ na realizaci 
opravy pomníku v parku u nádraží v Soběslavi. Maximální výše dotace činí 50.000 Kč, 
povinná spoluúčast města činí minimálně 10 % z celkových nákladů. V případě úspěchu 
žádosti bude oprava realizována v roce 2015. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/023/2015. 
 
Sociálně zdravotní komise RM – umístění žadatelů o byt v DPS 
Předložil: Ing. Radek Bryll 
Příloha: SZO/1/2015 
Předloženo doporučení sociálně zdravotní komise RM z jednání dne 14. 1. 2015 na umístění 
žadatelů o byt v DPS.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/024/2015 
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Bytová komise RM – přenechání městských bytů do nájmu 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský 
Příloha: OOSM/3/2015 
Předloženo doporučení bytové komise RM z jednání dne 16. 1. 2015. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/025/2015 
 
Výběrové řízení na dodavatele opravy chodníků (ul. Jeronýmova, Wilsonova, Zátkova, 
Lužnická a Petra Voka) – jmenování komise 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský 
Předložen návrh složení komise pro výběr dodavatele. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/026/2015 
 
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 104/I na náměstí 
Republiky v Soběslavi 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský 
Příloha 
Místostarosta města seznámil s průběhem výběrového řízení na pronájem nebytového 
prostoru v čp. 104/I. 
Firma SUNKINS a. s., Praha, byla vyloučena z výběrového řízení z důvodu nedodání 
povinných příloh k žádosti (reference). 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/027/2015 
 
Senior – dům Soběslav – žádost o vyřazení majetku (pečovatelská lůžka PRIMA včetně 
matrací) s následným prodejem 
Předložil: Ing. Radek Bryll 
Příloha 
Předložena žádost ředitelky Senior domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/028/2015 
 
Dotazy a připomínky členů RM 
Ludmila Zbytovská 

� Požádala o informaci, zda v rámci řízeného parkování na náměstí Republiky bude 
vyhrazeno parkovací místo před budovou MěÚ určené pro osoby se zdravotním 
postižením a zda je uvažováno zřízení tzv. rychlého parkování v blízkosti bankomatů. 
Starosta města – vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením jsou 
v jiných částech náměstí. 

� Přednesla požadavek občanů ohledně možnosti vybudování chodníku v ulici 
K Sedlečku. Místostarosta města – občané nejsou ochotni odprodat pozemek potřebný 
pro vybudování chodníku, prověří možnost jeho prodloužení alespoň ke křižovatce 
silnic vedoucích do obcí Tučapy a Sedlečko. 

� Požádala o možnost pořízení ozvučovaní techniky pro kulturní akce pořádané různými 
zájmovými sdruženími ve městě. Starosta města – požadavek na pořízení je nutné 
přenést na organizaci, která zajišťuje veškeré kulturní akce organizované městem - 
KDMS. 
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MUDr. Lubomír Kříž 
� Požádal o informaci, kdy bude dokončeno parkoviště v ulici Družstevní. Místostarosta 

města – dokončení parkoviště v investičním plánu města pro letošní rok není.  
� Přednesl požadavek na instalaci košů na psí exkrementy v ulici Družstevní. 

Místostarosta města zajistí instalaci košů. 
� Upozornil na vytékání vody v křižovatce ulic na Sedlečko a Tučapy. Místostarosta 

města prověří, zda se jedná o vodu povrchovou či odpadní, a případně zajistí nápravu 
stavu.  

� Požádal o opravu opadané fasády na budově školní jídelny při ZŠ E. Beneše. 
Místostarosta města projedná opravu s ředitelem ZŠ E. Beneše.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 16.15 hodin.  


