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

která se konala dne 18. dubna 2017 od 15:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 
Členové rady: Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová,  MUDr. Lubomír Kříž,  
                        Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Omluveni: Ing. Jindřich Bláha 

Jednání 8. schůze rady města zahájil a řídil místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský. 
Po uvítání všech přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech bodech svého 
programu jednání. 

Rada města schválila tento program jednání: 
1. Soběslavské slavnosti 2017 
2. KDMS – změna odpisového plánu 
3. Výběrové řízení – hrad 
4. Pozemky, smlouvy  
a) Ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – dům 
čp. 1/I 

b) OOSM/33/2017 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o zřízení 
věcného břemene „Soběslav – Okružní: Příp. NN Melichar“ 

c) OOSM/34/2017 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene „Chlebov: Příp. NN Vondruška“ 

d) OOSM/35/2017 – manželé Ivana a Roman Bernatovi – pronájem  části pozemku p. č. 
325/2 v k. ú. Soběslav 

5. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 7. jednání RM ze dne 4. dubna 2017 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli místostarostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Valeš  
a Mgr. Alena Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Soběslavské slavnosti 2017 
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS 
Příloha: Návrh programu Soběslavských slavností 2017 
Předložen návrh Soběslavských slavností, které se uskuteční 16. 9. 2017. Součástí oslav je 
koncert hudební skupiny Čechomor v pátek 15. 9. 2017. KDMS obdržel na slavnosti grant od 
Jihočeského kraje ve výši 30.000 Kč. Na večerním koncertu v sobotu 16. 9. 2017 vystoupí 
Aneta Langerová. Ředitel KDMS řeší možný pronájem vratných kelímků pro potřeby 
slavností, o výsledku jednání podá informaci na některém z dalších jednání RM.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/114/2017.  

2.  KDMS – změna odpisového plánu 
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS 
Příloha: Žádost o souhlas se změnou odpisového plánu na rok 2017  
Předložena výše uvedená žádost o souhlas se změnou odpisového plánu na rok 2017 
v souvislosti s nákupem klavíru August Förster v pořizovací ceně 158.470 Kč.  
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Ředitel KDMS informoval o nutnosti výměny promítacího plátna v městském kině. Celkové 
náklady výměny činí cca 200.000 Kč. Ředitel KDMS se snaží získat dotaci na tuto výměnu ve 
výši 50% nákladů ze Státního fondu kinematografie.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/115/2017.  

3.  Výběrové řízení – hrad 
Předložila: Šárka Kroupová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu 
VIDOX, s. r. o., Český Krumlov.  
Hlasování: Pro:6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/116/2017.  

4.  Pozemky, smlouvy 
Ing. arch. Jaromír Kro čák, České Budějovice – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – dům  
čp. 1/I 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Dodatek č. 3 
Předložen návrh výše uvedeného dodatku.    
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/117/2017.  

E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o zřízení věcného břemene 
„Soběslav – Okružní: Příp. NN Melichar“ 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/33/2017 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
úhradu ve prospěch města ve výši 500,- Kč + DPH.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/118/2017.  

E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene „Chlebov: Příp. NN Vondruška“ 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/34/2017 
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve prospěch města ve výši 4.000,- Kč + DPH. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/119/2017.  

Manželé Ivana a Roman Bernatovi – pronájem  části pozemku p. č. 325/2 v k. ú. 
Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/35/2017 
Předložen návrh nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 325/2 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví 
města Soběslav.   
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/120/2017.  
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5.  Různé 

Senior-dům Soběslav – žádost o souhlas s přijetím finan čních darů  
Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav 
Příloha: Žádost o souhlas s přijetím finančních darů  
Předložena žádost ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové o souhlas s přijetím 
finančních darů od obcí Klenovice a Košice. Nutnost souhlasu zřizovatele vyplývá ze 
zřizovací listiny organizace.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č.  8/121/2017.  

MŠ Duha Soběslav – žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha  
Příloha: Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 
Předložena výše uvedená žádost ředitelky MŠ Duha na podporu realizace projektu „Zahrada 
sedmi barev“. Zřizovatel zmíněnou akci rovněž podporuje.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/122/2017.  

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 
• Upřesnění projektových záměrů škol zřizovaných městem Soběslav projednaných na 

zasedání řídící skupiny MAP ORP Soběslav dne 30. 3. 2017, které obdrželi členové 
RM s materiály na dnešní jednání.  

Dále RM vzala na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se: 

• Objednání nádob na mobilní zeleň (3 ks pyramidy, 3 ks závěsné sestavy na sloupy 
VO), které budou umístěny na náměstí Republiky zhruba koncem května letošního 
roku.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 
• Požádal o informaci týkající se probíhající výměny veřejného osvětlení a řešení 

případných stížností občanů města. Místostarosta města – v současnosti probíhá 
výměna VO v Mrázkově ulici, případné stížnosti občanů jsou průběžně řešeny.  

• Opětovně upozornil na znečištění řeky Lužnice odpadní vodou z odlehčovacího 
kanálu za přečerpací stanicí v Bechyňské ulici. Místostarosta města záležitost projedná 
se zástupcem firmy ČEVAK, a. s., o výsledku jednání a přijatých opatření podá 
informaci na některém z dalších jednání RM.  

• Předložil ústní žádost vodáckého oddílu DDM Soběslav o finanční příspěvek na 
rozšíření mola umístěného na Černovickém potoce. Rada města se k záležitosti vrátí 
po předložení písemné žádosti.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informovala o jednání Finančního výboru ZM dne 10. 4. 2017. FV projednal  

a doporučil schválení účetní závěrky města za rok 2016 a rozpočtového opatření – 
změny rozpočtu města č. 1/2017 zastupitelstvem města.  

• Informovala o účasti na přednášce uskutečněné 10. 4. 2017 v Husitském muzeu 
v Soběslavi spolu s Ludmilou Zbytovskou na téma údržby zeleně. V rámci přednášky 
informovala Mgr. Alena Krejčová o zpracované koncepci údržby zeleně ve městě  
a zadání pasportu a koncepce údržby zeleně na centrální ploše náměstí.  

• Tlumočila žádost občanů města o opravu cesty na Svákov (k bývalému pionýrskému 
táboru Kavalier). Místostarosta města zajistí případnou výspravu výtluků 
prostřednictvím SMS, s. r. o.  
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• Tlumočila dotaz občanů města na výměnu povrchu parkovací plochy u Polikliniky 
(zatravňovací tvárnice). Místostarosta města – s výměnou povrchu se počítá v příštích 
letech.  

• Dotaz na vývoj přípravy koncepce regulovaného parkování v centru města. 
Místostarosta města – na zadané studii regulovaného parkování se dále pracuje, 
informaci podá na některém z dalších jednání RM.  

• Dotaz ohledně opravy povrchu před KDMS. Místostarosta města – před KDMS 
proběhlo rozšíření parkovacích ploch, zbylá asfaltová směs byla použita na výspravu 
povrchu před vchodem z ulice Horní Příkopy. V příštích letech je plánována 
kompletní výměna povrchu.  

MUDr. Lubomír Kříž 
• Dotaz na opravu povrchu komunikace v Bezděkově ulici. Místostarosta města –  

v části ulice proběhla oprava výtluků po zimě, v letošním roce se uskuteční oprava 
kanalizace v této ulici (havarijní stav) včetně celkové výměny asfaltového povrchu.  

 
 
 
Jednání RM skončilo v 16:45 hodin.  
 

 

 

 

 


