
Z Á P I S 

 11. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 2. června 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 

Hosté: Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS, s. r. o. 

Jednání 11. 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. Park u sv. Víta 

2. Výsledek hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 SLMS, s. r. o. 

3. Změna rozpočtu města č. 2 v roce 2020 

4. Stanovení programu 10. zasedání ZM 

5. MŠ Duha – žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

6. Husitské muzeum v Táboře, pobočka Soběslav – žádost o finanční příspěvek 

7. TJ Lokomotiva, Veselí nad Lužnicí, z. s. – žádost o změnu účelu přidělené dotace  

8. Pozemky, smlouvy 

a) Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav – smlouva o dílo (zemní práce pro plyn) 

b) OOSM/44/2020 – ÚZSVM, Praha – bezúplatný převod pozemků p. č. 4008 a 4009  

v k. ú. Soběslav 

9. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 10. jednání RM ze dne 19. května 

2020 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Michal Turek a Mgr. Michal 

Pánek.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Park u sv. Víta 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Návrh stavebních úprav parku u kostela sv. Víta 

V návaznosti na jednání RM dne 5. 5. 2020 předložen výše uvedený návrh stavebních úprav 

parku u sv. Víta zpracovaný Ing. arch. J. Kročákem, České Budějovice, který byl přítomen 

jednání RM. Členové RM diskutovali nad podobou herního a vodního prvku. Do návrhu 

nutno doplnit knihobudku, kolostav, vyvýšenou dřevěnou plochu pro možné sezení a vyčlenit 

místo pro otáčení osobních vozidel místních obyvatel. Ing. arch. J. Kročák na základě 

dnešního projednání zpracuje finální verzi úpravy parku, která bude následně zveřejněna. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/160/2020. 

2.  Výsledek hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 SLMS, s. r. o. 

Předložil: Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS, spol. s r. o., který byl přítomen jednání RM 

Příloha: Hospodaření SLMS, s. r. o., v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020; Návrh 

odpisového plánu na rok 2020; Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 

RM projednala předložené materiály. Hospodaření SLMS, s. r. o., v roce 2019 skončilo 

ziskem ve výši 960.620 Kč především z důvodu obdržení dotace jako náhrady za kůrovcové 
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dřevo z let 2017 a 2018. V této souvislosti předložen návrh na jeho rozdělení. Hospodaření 

společnosti projednala rovněž dozorčí rada SLMS, s. r. o., na svém jednání dne 25. 5. 2020. 

Ing. P. Matouš, jednatel společnosti, seznámil členy RM se situací na trhu se dřevem, 

předpokládaným vývojem kůrovcové kalamity a zvyšujícím se podílem listnatých stromů 

v lesích. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/161/2020. 

3.  Změna rozpočtu města č. 2 v roce 2020 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: FO/13/2020 

Předložen návrh změny rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM 2/2020 

zpracovaný pracovnicí FO MěÚ Mgr. Lucií Krejčí. Do návrhu bude doplněna dotace od JčK 

ve výši 850.000 Kč určená na provoz LSPP v roce 2020 a dále finanční příspěvek TJ Spartak 

Soběslav ve výši 700.000 Kč na kompenzaci ztráty v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

z důvodu pandemie koronaviru. Ztráty za období březen – červen 2020 činí 943.000 Kč. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/162/2020. 

4.  Stanovení programu 10. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh programu 10. zasedání ZM, které se uskuteční 24. 6. 2020 od 18:00 hodin ve 

velkém dále KDMS. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/163/2020. 

5.  MŠ Duha – žádost o souhlas s přijetím finančního daru (ČEVAK, a. s., České 

Budějovice) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/45/2020 

Předložena výše uvedená žádost. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/164/2020. 

6.  Husitské muzeum v Táboře, pobočka Soběslav – žádost o finanční příspěvek (vydání 

katalogu a výstava Františka Peterky k 100. výročí narození) 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: KO-IA/5/2020 

Předložena výše uvedená žádost. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/165/2020. 

7.  TJ Lokomotiva, Veselí nad Lužnicí, z. s. – žádost o změnu účelu přidělené dotace 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: KO-IA/6/2020 

Předložena výše uvedená žádost o změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku. 

Hlasování: Pro: 1 (Mgr. A. Krejčová); Zdržel se: 1 (M. Turek); Proti: 5 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/170/2020. 

8.  Pozemky, smlouvy 

Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav – smlouva o dílo (zemní práce pro plyn) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová kalkulace zemních prací v ul. Okružní v Soběslavi 

Předložena výše uvedená cenová nabídka firmy Strabag, a. s., Provozní jednotka Soběslav. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/167/2020. 
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ÚZSVM, Praha – bezúplatný převod pozemků p. č. 4008 a 4009 v k. ú. Soběslav 

(Andělská stoka) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/44/2020 

Předložen návrh bezúplatného převodu výše uvedených pozemků. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/168/2020. 

9.  Různé 

Jihočeský kraj, České Budějovice – smlouva o poskytnutí dotace na zajištění provozu 

LSPP v roce 2020 

Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ, pověřená vedením Polikliniky 

Příloha: SZO/5/2020 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/166/2020. 

LED CORP, s. r. o., Soběslav – smlouva o dílo (VO v ulicích Jirsíkova, Jungmannova, 

Lustigova a Okružní) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložena cenová nabídka na dodávku a montáž VO ve výše uvedených ulicích. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 11/169/2020. 

Jednání RM v červnu 2020 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh změny zahájení jednání RM dne 16. 6. 2020 z plánovaných 14:00 hodin na 

13:00 hodin a dále změna termínu jednání RM z plánovaného 30. 6. 2020 na 25. 6. 2020 se 

zahájením ve 13:00 hodin. RM s návrhem souhlasila. 

Dále RM vzala na vědomí informaci starosty města týkající se: 

  stávající situace přípravy rozvoje průmyslové zóny u dálnice D3 v Soběslavi včetně 

množství zavádějících informací šířených některými volebními uskupeními 

v Soběslavi společně s peticí, která je na nejrůznějších místech ve městě. V této 

souvislosti starosta města informoval členy RM, že požádal budoucího investora 

průmyslové zóny o uspořádání veřejné prezentace pro občany města. RM se bude této 

záležitosti nadále intenzivně věnovat.  

Dále RM vzala na vědomí informaci místostarosty města týkající se: 

 Výsadby nové lipové aleje podél komunikace k ČOV Soběslav a požádal o odstranění 

kamenů vykopaných při výsadbě stromů. Zajistí tajemník MěÚ prostřednictvím OŽP. 

Dále RM vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ týkající se: 

 Vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Komenského ul. dne 29. a 30. 6. 2020 

z důvodu stavebních prací na škole (viz příloha). 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 

 Upozornil na nepořádek v okolí kontejnerů na separovaný odpad. Tajemník MěÚ 

prostřednictvím OŽP zajistí propagaci o nutnosti dodržování pořádku v okolí 

kontejnerů, průzkum naplněnosti kontejnerů a zvýšený dohled ze strany MP. 
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Mgr. Alena Krejčová 

 Dotaz na situaci instalace stánku občerstvení na náměstí. Starosta města – ve čtvrtek  

4. 6. 2020 se uskuteční schůzka se zástupcem firmy Alfahaus, s. r. o., Chýnov, 

předpokládaný termín instalace stánku je přelom července a srpna 2020. V červnu 

bude vypsáno VŘ na provozovatele a zároveň řešeno dovybavení okolí stánku 

(židličky, stoly). 

Michal Turek 

 Dotaz na termín napuštění městské kašny. Starosta města – z důvodu plánované 

opravy sochy sv. Floriána zůstane zatím kašna nenapuštěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:45 hodin.  

 

 

 

 

Zápis vyhotoven v Soběslavi 3. 6. 2020 

 

 


