
Z Á P I S 

 7. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 7. dubna 2020 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 

Jednání 7. 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. Nedvědice – studie zásobování pitnou vodou  

2. Výběrová řízení 

3. Nouzový stav 

4. Zřizovací listina KDMS 

5. Rekapitulace akcí v MPZ pro rok 2020 

6. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 6. jednání RM ze dne 24. března 2020 

žádné připomínky. 

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

a Mgr. Petr Lintner.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Nedvědice – studie zásobování pitnou vodou 

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

Příloha: Variantní návrh zásobování obce Nedvědice pitnou vodou 

Předložen variantní návrh studie zásobování obce Nedvědice pitnou vodou zpracovaný firmou 

Thermoprojekt, Tábor. Předpokládané náklady na vybudování rozvodu pitné vody v obci činí 

cca 4,5 mil. Kč, náklady na přivedení vody se pohybují v rozmezí 8 – 12 mil. Kč dle zvolené 

varianty. V rámci diskuse se RM shodla na vhodnosti provedení hydrogeologického 

průzkumu prameniště Nedvědického potoka nad obcí a rovněž zjištění možností financování 

této akce z dotačních titulů - zajistí místostarosta města. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/104/2020. 

2.  Výběrová řízení 

VŘ na dodavatele akce „Restaurátorské práce – kašna se sochou sv. Floriána – 

Soběslav“ – hodnocení nabídek 

Předložila: Ing. arch. Dagmar Buzu – vedoucí odd. územního plánování a památkové péče 

OVRR MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Ve lhůtě stanovené pro podání nabídek 

město žádnou neobdrželo, následně v rámci poptávkového řízení město obdrželo dvě nabídky, 

nejvýhodnější je od firmy Naděždy Březinové, Praha. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/105/2020. 
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VŘ na dodavatele dětského hřiště Na Vyhlídce – hodnocení nabídek 

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze firmu 

Hřiště hrou, s. r. o., Trutnov. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/106/2020. 

3.  Nouzový stav 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložena informace o usneseních Vlády ČR, mimořádných opatřeních ministerstva 

zdravotnictví a dalších doplňujících informací k nouzovému stavu včetně informace z jednání 

krizového štábu.  

V rámci tohoto bodu předloženo stanovisko MV ČR k možnosti konání zastupitelstva města 

v době nouzového stavu. V rámci diskuse se RM shodla na posunutí termínu jednání ZM 

z původně plánovaného termínu 29. 4. 2020 na 6. 5. 2020 v případě prodloužení nouzového 

stavu do 30. 4. 2020. Vzhledem ke stávajícím bezpečnostním a hygienickým opatřením bude 

nutné ZM uskutečnit ve velkém sále KDMS (není možné jej konat v zasedací místnosti domu 

čp. 1/I).  

Mgr. A. Krejčová informovala o organizaci šití roušek zaměstnanci MŠ a dalšími 

dobrovolníky, do dnešního dne bylo mezi občany města rozdáno více jak 7 000 ks roušek, 

dále informovala o řešení vrácení školného za březen a duben 2020 a připravenosti MŠ na 

příjem dětí ve věku 3 – 10 let rodičů vykonávajících práci v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu. 

Dále RM vzala na vědomí informaci ředitele KDMS Mgr. P. Valeše, ředitele gymnázia 

Soběslav Mgr. Petra Lintnera a vedoucího TJ Spartak Soběslav Mgr. M. Pánka  

o organizačních opatřeních přijatých v souvislosti s nouzovým stavem a mimořádnými 

opatřeními. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/107/2020. 

4.  Zřizovací listina KDMS 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/30/2020 

Předložen návrh nového znění zřizovací listiny KDMS.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/108/2020. 

5.  Rekapitulace akcí v MPZ pro rok 2020 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Rekapitulace akcí pro rok 2020 v MPZ Soběslav 

Předložena výše uvedená rekapitulace akcí zařazených do Programu regenerace MPZ 

Soběslav v roce 2020. Město obdrželo od Ministerstva kultury ČR příslib dotace na letošní 

rok ve výši 1.150.000 Kč a dalších 100.000 Kč obdrželo za vítězství v krajském kole soutěže 

Historické město roku 2019. 

V této souvislosti s usnesením RM 6/099/2020 z 24. 3. 2020 předložen návrh smlouvy o dílo 

s firmou Vidox, s. r. o., Český Krumlov, na obnovu kostela sv. Marka v Soběslavi. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/109/2020. 
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6.  Různé 

SŘ Reality, s. r. o., Soběslav – dohoda na provádění údržby, oprav, případně výměny 

vodovodních řadů (pozemek p. č. 3713/2 a 3714/2 v k. ú. Soběslav) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Z důvodu zajištění případné údržby a opravy vodovodního řadu zásobujícího Soběslav pitnou 

vodou předložen návrh výše uvedené dohody. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/110/2020. 

K. Smrčková, K. Křiklánová a L. Štolfová – dohoda o strpění stavby (oprava kanalizace 

mezi ul. Na Ohradách a Chvalovského nábřeží) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

V souvislosti s přípravou havarijní opravy kanalizace mezi ul. Na Ohradách a Chvalovského 

nábřeží předloženy výše uvedené dohody s vlastníky pozemků, přes které vede zmíněná 

kanalizace. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/111/2020. 

Výběrové řízení na dodavatele akce „Předprostor škol v Soběslavi“ – výsledek veřejné 

zakázky 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Předložena informace o průběhu veřejné zakázky na výše uvedenou akci organizovanou 

Stavební poradnou, s. r. o., České Budějovice. Nejvýhodnější nabídku podala firma Spilka  

a Říha, s. r. o., Soběslav, na druhém místě se umístila firma Eurovia CS, a. s., za cenu 

12.421.469,25 Kč.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/112/2020. 

Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2020 – rozpočtové opatření č. RM 2/2020 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: Návrh rozpočtového opatření 

Předložen výše uvedený návrh rozpočtového opatření č. RM 2/2020. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/113/2020. 

Sorneco, s. r. o., Praha – smlouva o dílo (modernizace měřiče rychlosti MP) 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

V návaznosti na minulé jednání RM předložen návrh smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou 

na modernizaci laserového měřiče rychlosti MP Soběslav za cenu 169.990 Kč + DPH. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/114/2020. 

MŠ Duha – změna odpisového plánu 

Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ 

Příloha: Žádost o schválení odpisového plánu 

V souvislosti s pořízením nového konvektomatu předložena výše uvedená žádost. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/115/2020. 

Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání 

Předložili: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ a Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha 

Příloha: Oznámení o zápisech do základních škol a mateřských škol; Žádost o souhlas 

s termínem konání zápisu MŠ Duha a MŠ Nerudova ul. 
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Předložena informace o termínech a organizaci zápisů dětí k povinné školní docházce a zápisů 

k předškolnímu vzdělávání spolu s žádostí MŠ Duha a MŠ Nerudova ul. o souhlas s termínem 

zápisu. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 7/116/2020. 

Stánek občerstvení na náměstí Republiky 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Cenová kalkulace zhotovení stánku. 

V návaznosti na jednání RM dne 10. 3. 2020 předložena cenová nabídka firmy Alfahaus,  

s. r. o., Chýnov, na dodávku stánku občerstvení. Potřebné finanční prostředky budou zahrnuty 

do připravované změny rozpočtu předložené na příštím jednání ZM. 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 

 Předání připomínek k návrhu úpravy parku u kostela sv. Víta Ing. J. Kročákovi. 

Projednání připomínek členů RM bude předmětem příštího jednání RM. 

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Otevírání obálek na dodávku dopravního prostředku pro SDH Soběslav uskutečněné 

6. 4. 2020. V současnosti probíhá hodnocení nabídek, RM se k záležitosti vrátí na 

svém příštím jednání. 

 Informace o přípravě výběrového řízení na dodavatele akce „Výuková cyklistická  

a bruslařská dráha“. Z důvodu procesní chyby při zadání VŘ bude doporučení komise 

předloženo na příštím jednání RM. 

 Probíhající výstavby chodníku v ulici K Sedlečku. Po velikonočních svátcích se firma 

přesune do ulice Okružní, Dr. Studničky a Lustigova. 

 Dohody s firmou Swarco, Praha, na opravě smyček u světelných semaforů na 

křižovatce E55 a ulice Mrázkova. 

 Zvýšeného dohledu pracovníků ČEVAK, a. s., na ČOV Chlebov, zájmu přivedení 

elektrického kabelu s cílem zajištění provzdušňování a dále obeslání obyvatel 

Chlebova s žádostí o pravidelné vyvážení jejich septiků a jímek. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. P. Valeš 

 Informoval o spuštění on-line produkce filmů od 8. 4. 2020. 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:40 hodin.  

 

 

 


