
Z Á P I S 

 6. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 16. března 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. Michal Pánek, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Omluven: Mgr. Petr Lintner 

Host: Jana Háková – pověřená vedením Polikliniky Soběslav 

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. Výsledek hospodaření Polikliniky Soběslav za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 

2. Výsledek hospodaření KDMS za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 

3. Nástavba MŠ Nerudova – zadávací podmínky 

4. Inventarizační zpráva za rok 2020 

5. Struktura pohledávek města Soběslavi 

6. OZV č. 1/2021 o nočním klidu 

7. Zrušení DSO Soběslavsko 

8. Různé 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 5. jednání RM ze dne 2. března 2021 

žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Michal Pánek  

a Mgr. Alena Krejčová.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Výsledek hospodaření Polikliniky Soběslav za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: KO-IA/5/2021; Rozbor hospodaření roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 

(organizace nemá odpisy), Žádost o schválení účetní závěrky, Žádost o navýšení příspěvku 

RM projednala výše uvedené dokumenty. Výsledek hospodaření Polikliniky Soběslav v roce 

2020 byl vyrovnaný. Loňský rok byl prvním rokem, kdy byla využita pouze část dotace 

odpovídající počtu odsloužených hodin. Od letošního roku se změnil způsob podání žádosti, 

dotace pro letošní rok nebyla zatím JčK schválena. V této souvislosti předložena žádost  

J. Hákové o navýšení finančního příspěvku ve výši 300.000 Kč pro zajištění chodu organizace 

do doby schválení dotace. Navýšení finančního příspěvku bude projednáno na dubnovém 

jednání ZM. 

I nadále přetrvávají problémy s obsazeností služeb LSPP. J. Háková připraví rozbor 

návštěvnosti LSPP, poté se RM k této záležitosti vrátí. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/054/2021. 

2.  Výsledek hospodaření KDMS za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: KO-IA/4/2021; Rozbor hospodaření KDMS za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 

2021, Žádost o schválení výsledku hospodaření 2020, Návrh odpisového plánu roku 2021, 

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2020, Přehled návštěvnosti KDMS 
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Hospodaření KDMS v roce 2020 skončilo záporným výsledkem ve výši 299.040,89 Kč. 

V této souvislosti předložena žádost o souhlas s využitím rezervního fondu organizace 

k úhradě výsledku hospodaření za rok 2020. Ředitel KDMS informoval o činnosti 

jednotlivých středisek v loňském roce ovlivněné epidemiologickou situací. V loňském roce 

proběhla oprava vzduchotechniky v prostorách restaurace, instalace osvětlení v galerii Hláska, 

výměna podlahové krytiny v malém sále a u sousedního baru. Záměr v letošním roce 

zopakovat projekt letního kina. K vývoji hospodaření organizace v letošním roce, které bude 

výrazně ovlivněno epidemiologickou situací, a k úpravě rozpočtu KDMS se RM vrátí před 

koncem prvního pololetí letošního roku. 

Mgr. P. Valeš informoval o zájmu T. Hořického zrealizovat ve spolupráci s pivovarem 

Staropramen rekonstrukci restaurace Národ. Grafický návrh včetně rozpočtu rozešle  

Mgr. P. Valeš členům RM a svolá jednání RM v prostorách restaurace za účasti T. Hořického. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/055/2021. 

3.  Nástavba MŠ Nerudova – zadávací podmínky 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky „Stavební úpravy, přístavba  

a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“, zpracovaných Stavební poradnou, s. r. o., České 

Budějovice. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/056/2021. 

4.  Inventarizační zpráva za rok 2020 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/6/2021 

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

částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů za rok 2020 spolu s návrhem 

vyřazení majetku z evidence za rok 2020. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/057/2021. 

5.  Struktura pohledávek města Soběslavi 

Předložila: Andrea Jelínková – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: FO/5/2021 

Předložena struktura a přehled pohledávek města Soběslavi za roky 2018 - 2020. Součástí je 

informace o výši odepsaných pohledávek z účetnictví města k 31. 12. 2020. 

Z důvodu nárůstu pohledávek se RM shodla na nutnosti revize stávající Směrnice pro 

vymáhání pohledávek města a zefektivnění procesu jejich vymáhání. S přijatými opatřeními 

bude seznámena RM do 30. 6. 2021. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/058/2021. 

6.  OZV č. 1/2021 o nočním klidu 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/17/2021 

Předložen návrh obecně závazné vyhlášky města Soběslavi č. 1/2021 o nočním klidu, která 

vymezuje akce konané na území města Soběslavi, při kterých dochází ke zkrácení doby 

nočního klidu. Návrh OZV bude předložen na dubnovém jednání ZM. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/059/2021. 
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7.  Zrušení DSO Soběslavsko 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: MS/03/2021 

Předložen návrh na zrušení DSO Soběslavsko včetně uvedení jednotlivých kroků vedoucích 

ke zrušení. Návrh bude předložen na dubnovém jednání ZM. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/060/2021. 

8.  Různé 

Graphic PRO, s. r. o., Tábor – smlouva o dílo (studie dopravního řešení na realizaci 

cyklostezky v původní trase železniční tratě) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena cenová nabídka na výše uvedenou studii na katastru města spolu s návrhem na 

uzavření smlouvy o dílo na její zpracování. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 6/061/2021. 

Dále RM vzala na vědomí informaci starosty města týkající se: 

 Předání projektové dokumentace „Stavebních úprav parku u sv. Víta“  

Ing. arch. Kročákem a projektové dokumentace studie zástavby na sídlišti Svákov  

Ing. arch. Stachem, Tábor. 

Dále RM vzala na vědomí informaci místostarosty města týkající se: 

 Instalace opravené lávky přes Dírenský potok za letištěm, která proběhla dnešního 

dne. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Alena Krejčová 

 Informovala o jednáních Výboru pro rozvoj PZ v Soběslavi, 24. 3. 2021 se uskuteční 

jednání výboru se zástupci firmy Exprin. 

 Informovala o provozu MŠ Duha jako krizové školky a přípravě testování učitelů  

i dětí. 

Mgr. Michal Pánek 

 Informoval o kompletním uzavření všech sportovišť ve sportovním areálu města. 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:45 hodin.  

 

 

 


