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

která se konala dne 24. dubna 2018 od 15:00 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, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Hosté: Ing. Michaela Nováková – redaktorka Hlásky, Ing. Michaela Pimperová – pracovnice 
informačního centra 

Jednání 8. 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. Činnost informačního centra, měsíčník Hláska  
2. Využití dřeva z lip 
3. Blatské muzeum v Soběslavi – žádost o finanční příspěvek  
4. SMO ČR – právní poradna pro obce  
5. Výběrová řízení (nástavba Senior-domu, demolice starého DDM) 
6. ZŠ E. Beneše – souhlas s přijetím daru 
7. Pozemky, smlouvy  
a) OOSM/36/2018 – České dráhy, a. s., Praha – kupní smlouva na pozemek parc. č. 4028 
v k. ú. Soběslav včetně stavby 
b) OOSM/37/2018 – Koupě 2/3 spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 2103/467, 
2103/493 a 2103/495, vše  v k. ú. Soběslav  
8. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 7. jednání RM ze dne 10. dubna 2018 
žádné připomínky. 
Ověřovatelkami zápisu byly starostou města pověřeny členky rady Mgr. Alena Krejčová a 
paní Ludmila Zbytovská.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Činnost informačního centra, měsíčník Hláska 
Předložila: Ing. Michaela Nováková – redaktorka Hlásky a Ing. Michaela Pimperová – 
pracovnice informačního centra 
Příloha: Návrhy infocentra pro rok 2018  
Předloženy návrhy pro zlepšení prezentace města a památek nacházejících se na jeho území.   
Dále předložena informace o zajištění provozu informačního střediska v letošním roce včetně 
komentovaných prohlídek města a provozu městské věže.  
Dále rada města diskutovala o obsahu měsíčníku Hláska a činnosti redakční rady.  
V rámci diskuse předložen návrh zavedení obdoby služby „senior-taxi“ zajišťující dopravu 
seniorů po městě. Rada města se k této záležitosti vrátí na některém z dalších jednání.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/122/2018.  

2.  Využití dřeva z lip 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/35/2018 
Předloženy 2 návrhy na využití dřeva z pokácených lip u kostela sv. Petra a Pavla na náměstí 
Republiky v Soběslavi –  řezbářů paní Dany Nachlingerové a pana Ondřeje Drábka. Rada 
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města se z důvodu malých rozměrů zachovaného dřeva a nemožnosti venkovního umístění 
vyrobených soch shodla na odmítnutí předložených nabídek. Prostřednictvím Husitského 
muzea budou odříznuté koláče z kmenů těchto lip naimpregnovány a umístěny v některé 
z budov města. Místostarosta města připraví návrh doplnění vánočního osvětlení o postavy 
betléma.  

3.  Blatské muzeum v Soběslavi – žádost o finanční příspěvek 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o finanční příspěvek na vydání katalogů dvou výstav umělců Soběslavska 
Předložena výše uvedená žádost o finanční příspěvek.  
Starosta města předložil návrh výše finančního příspěvku – 10 tis. Kč, Mgr. A. Krejčová 
navrhla příspěvek ve výši 12 tis. Kč.  
Hlasování o výši příspěvku 10 tis. Kč: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 2 (Mgr. A. Krejčová,  
L. Zbytovská) 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/123/2018.  

4.  SMO ČR – právní poradna pro obce 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Informace o právní poradně pro obce 
Předložena informace o možnosti využívání právní poradny organizované Svazem měst a 
obcí ČR pro členské obce. Předložen návrh uzavření smlouvy na bezplatné poskytování 
právních služeb.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/124/2018.  

5.  Výběrová řízení (nástavba Senior-domu, demolice starého DDM) 
Výběrové řízení na zpracování PD na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ – 
hodnocení nabídek  
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení na akci „Nástavba Senior-domu 
v Soběslavi“. Komise doporučila jako vítěze firmu Proprojekt, s. r. o., České Budějovice.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/125/2018.  
 
Výběrové řízení na dodavatele akce „Demolice objektu na pozemku parc. č. 318/3 
v Soběslavi“– jmenování komise  
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh hodnotící komise 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/126/2018. 

6.  ZŠ E. Beneše – souhlas s přijetím daru 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/38/2018 
Předložena žádost ZŠ E. Beneše o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/127/2018.  

7.  Pozemky, smlouvy 

České dráhy, a. s., Praha – kupní smlouva na pozemek parc. č. 4028 včetně stavby v k. ú. 
Soběslav  
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/36/2018 
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V návaznosti na usnesení ZM č. 15/117/2017 ze dne 20. 9. 2017 předložen návrh výše 
uvedené kupní smlouvy.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/128/2018.  

Koupě 2/3 spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 2103/467, 2103/493 a 2103/495, 
vše  v k. ú. Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/37/2018 
Předložen návrh koupě 2/3 spoluvlastnického podílu výše uvedených pozemků od pana Jana 
Mrázka, Milín.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/129/2018.  

8.  Různé 

Výběrové řízení na dodavatele akce „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické 
náročnosti“ – zadávací podmínky, návrh hodnotící komise 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Návrh zadávacích podmínek 
V souvislosti s přípravou výše uvedeného výběrového řízení organizovaného Stavební 
poradnou, s. r. o., České Budějovice, předložen návrh zadávacích podmínek a komise pro 
otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/130/2018.  

Změna rozpočtu města Soběslavi na rok 2018 – rozpočtové opatření č. RM/2/2018 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: FO/11/2018 
Předložen návrh změny rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření č. RM 2/2018 
(dotace na sociálně právní ochranu dětí a výkon náhradní rodinné péče, dotace na zateplení 
domu čp. 109).  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/131/2018.  

Výběrové řízení na dodávku „Modernizace ekonomického systému MěÚ v Soběslavi“ – 
jmenování komise  
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Předložen návrh složení hodnotící komise. Zároveň předložena informace, že město i přes 
urgence do současné doby stále neobdrželo žádnou informaci o vyřízení žádosti o dotaci na 
projekt „Modernizace IT vybavení MěÚ“.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/132/2018.  

Bytová komise RM – přenechání městských bytů do užívání  
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: OOSM/39/2018 
Předloženo doporučení bytové komise RM ze dne 23. 4. 2018.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 8/133/2018.  

Baby box pro odložené děti – STATIM – žádost o finanční příspěvek (výměna baby 
boxu v Písku) 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o finanční příspěvek 
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Předložena výše uvedená žádost o finanční příspěvek na výměnu baby boxu v objektu 
nemocnice v Písku. Z důvodu finanční podpory baby boxu v Táboře a z důvodu, že Písek není 
spádovým městem Soběslavi, RM s poskytnutím finančních prostředků nesouhlasila.  

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 
• Ukončení smlouvy na užívání městského bytu s bratry Červenkovými k 30. 4. 2018. 

Oba zmínění opakovaně odmítli práci nabízenou ÚP ČR a odmítají i nadále jakoukoli 
formu pomoci.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 
• Vyjádřil uznání nad postupem prací firmou HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, při 

odbahnění rybníka Nový. Tajemník MěÚ informoval o průběhu prací a snaze 
odbahnění celého rybníka v letošním roce. Z tohoto důvodu byla vytvořena čtvrtá 
zemní vana na přilehlém zemědělském pozemku. Bližší informace bude podána na 
příštím jednání RM.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Dotaz týkající se dodatku s firmou VHS, spol. s r. o., Teplice, na dokončení akce 

„ZTV Svákov“ a termínu uzavírky komunikace v době pokládky finálního asfaltového 
povrchu. Místostarosta města – informace o přesném termínu uzavírky komunikace 
zatím není známa, bude předána vlastníkům okolních nemovitostí.  

Ludmila Zbytovská 
• Upozornila na přeplněnou nádobu v ulici Na Vyhlídce určenou pro sběr použitých 

tuků a olejů z domácností. Tajemník MěÚ – prostřednictvím OŽP MěÚ zajistí odvoz, 
v případě potřeby zvýšení frekvence svozů i na ostatních sběrných místech.  

MUDr. Lubomír Kříž 
• Poděkoval za dokončenou novou výsadbu v parku Na Promenádě a požádal o úklid 

polámaných opor nových stromů podél cesty od stadionu k Pilátu. Zmíněný úklid 
zajistí tajemník MěÚ.  

 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.  

 

 

 

 


