
Z Á P I S 

 9. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 5. května 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 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. Dopravní přestupní terminál 

2. Předprostor škol 

3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na období 2020-2022 

4. Rolnička – žádost o přesun finančních prostředků 

5. Pozemky, smlouvy 

a) OOSM/13/2020 – E.ON Distribuce, a. s., ČB – smlouva o zřízení věcného břemene 

„Příp. STL Soběslav čp. 235“ 

b) OOSM/35/2020 – SŽDC, s. o., Praha – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene (přeložka vody, vodovodu a kanalizace) 

c) OOSM/36/2020 – SŽDC, s. o., Praha – smlouva o budoucím předání a převzetí 

vyvolané investice 

d) OOSM/38/2020 – E.ON Distribuce, a. s., ČB – smlouva o zřízení věcného břemene 

„Příp. STL Soběslav čp. 406/1“ 

e) OOSM/40/2020 – Čundrle Karel, Soběslav – souhlasné prohlášení o vlastnickém 

právu  

6. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 8. jednání RM ze dne 21. dubna 2020 

žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Michal Turek  

a Mgr. Petr Valeš.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Dopravní přestupní terminál 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Variantní návrh dopravního terminálu 

Po vyhodnocení variantních návrhů zpracovaných ateliérem OTA, Praha, je nejvýhodnější 

variantou dopravního přestupního terminálu ta původní, na kterou již bylo vydáno územní 

rozhodnutí. Jedinou vhodnou úpravou vzhledem k počtu cestujících je náhrada zastřešení 

celého terminálu vybudováním několika autobusových zastávek uprostřed ostrůvku. Na 

přípravě dopravního terminálu spolupracuje město se SŽDC.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/130/2020. 

2.  Předprostor škol 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Nabídky na zajištění BOZP a TDI 

V souvislosti s přípravou realizace akce „Předprostor škol v Soběslavi“ předložen soupis 

nabídek na zajištění BOZP na tuto akci společně s nabídkou na zajištění TDI. 
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Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/131/2020 a 9/132/2020. 

3.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na období 2020-2022 

Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ 

Příloha: SZO/3/2020 

Předložen návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav na období 

2020 – 2022 zpracovaný Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, České Budějovice. Tento 

dokument navazuje na Komunitní plán sociálních služeb ORP Soběslav na období  

2014 – 2016. Na zpracování se kromě řídící skupiny podílely 4 skupiny pracovní tvořené 

zástupci města Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, poskytovatelů sociálních služeb a jejich 

příjemci. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/133/2020. 

4.  Rolnička – žádost o přesun finančních prostředků 

Předložil: Mgr. Karel Novák, ředitel střediska Diakonice ČCE – středisko Rolnička 

Příloha: Žádost o přesun finančních prostředků 

V souvislosti s aktuálními opatřeními vlády ČR předložena výše uvedená žádost. RM se 

shodla na přesunu finančního příspěvku poskytnutého na konání zrušeného festivalu 

Dobrovol na uspořádání letního tábora v Soběslavi konaného ve dnech 23. - 29. 8. 2020. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/134/2020. 

5.  Pozemky, smlouvy 

E.ON Distribuce, a. s., ČB – smlouva o zřízení věcného břemene „Příp. STL Soběslav  

čp. 235“ 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/13/2020 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve 

prospěch města ve výši 1.000 Kč + DPH. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/135/2020. 

Správa železnic, s. o., Praha – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

(přeložka vody, vodovodu a kanalizace) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/35/2020 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/136/2020. 

Správa železnic, s. o., Praha – smlouva o budoucím předání a převzetí vyvolané investice 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/36/2020 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/137/2020. 

E.ON Distribuce, a. s., ČB – smlouva o zřízení věcného břemene „Příp. STL Soběslav  

čp. 406/1“ 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/38/2020 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve 

prospěch města ve výši 1.000 Kč + DPH. 

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



- 3 - 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/138/2020. 

Čundrle Karel, Soběslav – souhlasné prohlášení o vlastnickém právu (k pozemkům  

p. č. 1009/120 a 1002/4 v k. ú. Soběslav) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/40/2020 

V návaznosti na rozhodnutí soudu a chybný zápis v KN předložen návrh uvedeného 

souhlasného prohlášení. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/139/2020. 

Strabag, a. s., Praha – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (Soběslav – chodníky Tyršova  

a K Sedlečku) 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/09/2020 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku řešící méněpráce a vícepráce na výše uvedené 

stavbě. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/140/2020. 

6.  Různé 

Obsazení bytů v DPS 
Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ 

Příloha: SZO/4/2020 

Předložen návrh sociálně zdravotní komise RM ze dne 29. 4. 2020 na obsazení uvolněných 

bytů v Domě s pečovatelskou službou v Mrázkově ulici čp. 745/III. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/141/2020. 

Senior-dům Soběslav – souhlas s přijetím materiálních darů (ochranné prostředky, 

testovací sady) 

Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav 

Příloha: Žádost o schválení materiálního daru 

Předložena výše uvedená žádost. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/142/2020. 

Výběrové řízení „Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2" – hodnocení nabídek 

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

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

Strabag, a. s., Praha. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/143/2020. 

Výběrové řízení „Dětské hřiště na sídlišti Míru Soběslav" – hodnocení nabídek 

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

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

ONYX wood, spol. s r. o., Prachatice. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 9/144/2020. 

Znovuotevření mateřských škol 

Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha 

Příloha: Žádosti o souhlas se znovuotevřením MŠ Duha a MŠ Nerudova ul. 
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V souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření předložena žádost ředitelky 

MŠ Duha Mgr. A. Krejčové a ředitelky MŠ Nerudova ul. Bc. E. Kuklové o znovuotevření 

MŠ. RM se shodla na otevření MŠ následující pracovní den po ukončení nouzového stavu. O 

finálním termínu otevření rozhodnou ředitelky MŠ v návaznosti na provedení nutných 

provozních a organizačních opatření před vlastním otevřením MŠ. 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 

 Řešení případných úlev z nájemného z nebytových prostor v majetku města na příštím 

jednání RM. 

 Předání veškerých připomínek členů RM ke studii rekonstrukce parku u sv. Víta  

Ing. arch. J. Kročákovi, který připomínky do studie zapracuje a bude přítomen jednání 

RM dne 2. 6. 2020. 

 Příprav jednání ZM dne 6. 5. 2020 ve velkém sále KDMS, stolové úpravy  

a organizačního zajištění vlastního jednání vyplývající z trvajícího nouzového stavu. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. P. Valeš 

 Informoval o možnosti otevření kina od 11. 5. 2020, velmi problematické je však 

splnění veškerých hygienických opatření, především povinnost desinfekce celého 

prostoru po každém představení. O případném otevření rozhodne ředitel KDMS. 

 Dotaz na prověření existence dotačního titulu na pořízení vratných kelímků městem. 

Existenci dotačního titulu a jeho podmínky prověří tajemník MěÚ prostřednictvím 

Ing. H. Petrů, pracovnice KT. 

Mgr. A. Krejčová 

 Dotaz na realizaci hřiště v Nedvědicích. Místostarosta města – v současnosti se 

vyřizuje stavební povolení, poté bude zahájena realizace. 

 Informovala o jednání finančního výboru ZM dne 4. 5. 2020, na kterém FV doporučil 

schválení výsledku hospodaření města za rok 2019, změnu rozpočtu města stejně jako 

pořízení stánku občerstvení umístěného na náměstí Republiky. Výbor dále diskutoval 

např. o úpravách rozpočtu města a městských organizací v souvislosti s důsledky 

krizové stavu. Starosta města – opatření týkající se města bude v červnové změně 

rozpočtu, organizací v zářijové.  

 Informace o postupném utlumování šití roušek organizovaném MŠ Duhou. 

Mgr. M. Pánek 

 Informoval o rozšíření možností provozu sportovišť od 11. 5. 2020, snahou je využít 

především venkovní sportoviště. 

 Informoval o zasedání zastupitelstva JčK 21. 5. 2020, na kterém se bude rozhodovat 

mj. o žádostech o dotace na opravy sportovního areálu. 

M. Turek 

 Informoval o internetovém připojení MěÚ poskytující služby CMS (centrální místo 

služeb). Stávající smlouva s MVČR končí v červnu 2021, poté bude muset tuto službu 

hradit město. Tuto situaci řeší tajemník MěÚ společně s pracovníky KT (IT). 

 

Jednání RM skončilo v 16:00 hodin.  

 


