
Z Á P I S 

 9. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 27. dubna 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. Petr Lintner, Mgr. Michal Pánek, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Jednání 9. 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. Studie úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi 

2. Jednání ZM 

3. Pozemky, smlouvy 

a) Klimamont, s. r. o., Černošice – výměna chlazení v budovách MěÚ 

b) Fogl Petr, Soběslav – výměna střechy terasy na plovárně 

c) DOSIP Servis, s. r. o., Krahulov – dodávka a montáž ukazatelů rychlosti 

d) KT/10/2021 – DTMM – dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci a ke smlouvě o dílo 

(správa DTMM) 

e) OOSM/20/21 – Čančura L., Nedvědice – smlouva o zřízení věcného břemene (uložení 

kabelu veřejného osvětlení) 

4. Různé  

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 8. jednání RM ze dne 13. dubna 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.  Studie úpravy Mrázkovy ulice v Soběslavi 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Studie stavebních úprav 

Předložen návrh studie stavebních úprav Mrázkovy ulice v Soběslavi zpracovaný  

Ing. R. Juřinou, Soběslav. Návrh studie řeší rozšíření stávající komunikace, napojení dvou 

nových bytových domů, vybudování chodníků a parkovacích ploch a úpravu zeleně. 

S návrhem byla seznámena Komise výstavby a životního prostředí, která předá připomínky 

k předloženému návrhu do konce dubna 2021. Připomínky komise spolu s připomínkami 

členů RM následně projedná místostarosta města s autorem studie. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/087/2021. 

2.  Jednání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložena informace o rozeslání materiálu pro jednání ZM dne 28. 4. 2021, který je 

výstupem z jednání Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav. 

3.  Pozemky, smlouvy 

Klimamont, s. r. o., Černošice – výměna chlazení v budovách MěÚ 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Cenová nabídka 
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Předložena výše uvedená cenová nabídka spolu s návrhem na uzavření smlouvy o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/089/2021. 

Fogl Petr, Soběslav – výměna střechy terasy na plovárně 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena výše uvedená cenová nabídka spolu s návrhem na uzavření smlouvy o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/090/2021. 

DOSIP Servis, s. r. o., Krahulov – dodávka a montáž ukazatelů rychlosti 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena výše uvedená cenová nabídka spolu s návrhem na uzavření smlouvy o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/091/2021. 

DTMM – dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci a ke smlouvě o dílo (správa DTMM) 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/10/2021 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi městem Soběslav 

a správci sítí CETIN, a. s., EG.D, a. s., ČEVAK, a. s., Povodí Vltavy, s. p., a ke smlouvě  

o dílo mezi uvedenými subjekty a firmou TKP geo, s. r. o. řešící především rozšíření 

zájmového území DTMM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/092/2021. 

Čančura L., Nedvědice – smlouva o zřízení věcného břemene (uložení kabelu veřejného 

osvětlení) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/20/2021 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1.500 Kč. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/093/2021. 

4.  Různé 

Mimořádná odměna ředitelce Senior-domu Soběslav 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/11/2021 

V souvislosti s dotačním programem MPSV předložen návrh odměny ředitelce Senior-domu 

Soběslav za realizaci opatření související s epidemií Covid-19. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/094/2021. 

Josef Pešek, Soběslav – zřízení vyhrazeného parkoviště pro osobu ZTP 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložena žádost pana Josefa Peška, Soběslav, držitele průkazu ZTP, o souhlas se zřízením 

vyhrazeného parkoviště za náměstím Republiky v Soběslavi. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/088/2021. 
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VŘ na zpracovatele „Lesních hospodářských osnov Soběslav pro zařizovací obvod 

Tábor“ – hodnocení nabídek 

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

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

Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., která dala nejvýhodnější nabídku. Na druhém místě se 

umístila firma ING-FOREST, s. r. o., za cenu 480 Kč/ha + DPH.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/095/2021. 

VŘ na dodavatele „Obnova místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi“  

a „Soběslav – komunikace, parkoviště a chodníky u DDM“ – jmenování komise 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložen návrh hodnotící komise. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/096/2021. 

Přerušení provozu mateřských škol o hlavních prázdninách v roce 2021 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/30/2021 

Předložena výše uvedená žádost o souhlas s uzavřením mateřských školek. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/097/2021. 

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Zahájení realizace hřiště na sídlišti Svákov v Soběslavi, tento týden proběhne rovněž 

předání staveniště víceúčelového hřiště v Nedvědicích. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Alena Krejčová 

 Dotaz na možnost plynofikace rodinných domů vedle letního koupaliště. Tajemník 

MěÚ – současný plynovod nevede poblíž zmíněné lokality, mapu se zákresem trasy 

plynovodu zašle Mgr. A. Krejčové. 

 Dotaz na zapojení města do projektu knihy „Soběslav a okolí z nebe“. Starosta města 

– město se do projektu zatím nezapojí. 

Mgr. Michal Pánek 

 Dotaz na možnost instalace toalet v blízkosti bruslařské dráhy. Bude posouzena 

možnost využití stávajících toalet v areálu kempu. 

 Dotaz na termín bagrování sedimentů z řeky Lužnice. V současnosti probíhá VŘ na 

dodavatele, tajemník MěÚ zjistí předpokládaný termín realizace. 

Michal Turek 

 Dotaz na datum otevření plovárny a bufetu, upozornil na špatný stav příjezdové 

komunikace. Mgr. M. Pánek – v současnosti probíhá rekonstrukce terasy před 

bufetem, pravděpodobný termín otevření přelom května a června. Starosta města – 

komunikace bude opravena po dokončení těžby sedimentů z řeky Lužnice. 

 Dotaz na dořešení posezení u stánku občerstvení na náměstí Republiky. Tajemník 

MěÚ – s E. Himpanovou (provozovatelkou stánku) je dořešena podoba truhlíků na 

květiny oddělujících posezení od vlastní plochy náměstí. 

 

Jednání RM skončilo v 16:30 hodin.  


