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

která se konala 14. dubna 2015 od 14:00 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, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

 
 Jednání 12. 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. Dům čp. 1/I – další postup rekonstrukce 
2. Jednosměrná ulice – Horní příkopy v Soběslavi 
3. Přístavba Senior – domu Soběslav 
4. MŠ Nerudova ul. – zakoupení nové myčky a konvektomatu 
5. Pozemky, smlouvy 
      a) TAREKA, s. r. o., Tábor – dohoda o narovnání 
6. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 11. jednání RM ze dne 31. 3. 
2015 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová a 
MUDr. Lubomír Kříž.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 
 
1.  Dům čp. 1/I – další postup rekonstrukce 
Předložil: Ing Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Stavební úpravy domu č. p. 1/I v Soběslavi – studie využitelnosti 
Členové RM uskutečnili prohlídku domu č. p. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.  
Předložena dokumentace stavebních úprav domu č. p. 1/I – studie využitelnosti zpracovaná 
Ing. arch. J. Kročákem, České Budějovice, v 11/2011 (viz příloha). RM souhlasila 
s budoucím využitím budovy pro potřeby úřadu dle původního návrhu.  
Bude vypsáno výběrové řízení na zpracování realizační projektové dokumentace a následně 
výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/106/2015. 
 
2.  Jednosměrná ulice – Horní příkopy v Soběslavi 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Studie zjednosměrnění ulice Horní příkopy v Soběslavi  
Předložena variantní studie zjednosměrnění ulice Horní příkopy v Soběslavi zpracovaná 
pracovníkem OVRR MěÚ J. Kubešem ve spolupráci s DI PČR (viz příloha).  
Úkol: 

• Místostarosta města zajistí osazení dopravního značení (zákaz stání) na Školním 
náměstí (na straně podél ZŠ Komenského) a realizaci hodinového stání za pomoci 
parkovacího kotouče v ulici Horní příkopy.  

 



- 2 - 

Případné zjednosměrnění ulice Horní příkopy bude řešeno v souvislosti se zavedením 
regulovaného parkování v centru města.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/107/2015. 
 
3.  Přístavba Senior - domu Soběslav 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Nabídka na vyhotovení díla „Přístavba Senior - domu v Soběslavi“ 
Předložena nabídka Ing. arch. M. Krausové a Ing. arch. M. Krause, Tábor, (viz příloha).  
Pro posouzení vhodného řešení rozšíření Senior - domu v Soběslavi osloví město další 
architekty (projektanty) s žádostí o předložení nabídky na konkrétní řešení a poté se RM 
k záležitosti vrátí. 
 
4.  MŠ Nerudova ul. – zakoupení nové myčky a konvektomatu 
Předložila: Bc. Eva Kuklová – ředitelka MŠ Nerudova ul.  
Příloha: Žádost o souhlas se zakoupením nové myčky nádobí a el. konvektomatu, protokol 
z výběrového řízení 
Předložena žádost ředitelky MŠ Nerudova ul. Bc. Evy Kuklové (viz příloha). 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/108/2015. 
 
5.  Pozemky, smlouvy  
TAREKA, s. r. o., Tábor – dohoda o narovnání 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Dohoda o narovnání s firmou TAREKA, s. r. o., Tábor 
Předložen návrh dohody o narovnání v kauze Společenského centra Soběslavska (viz příloha). 
Finální verze dohody o narovnání bude po podání připomínek a po projednání se zástupci 
firmy TAREKA, s. r. o., opětovně předložena RM a následně do ZM.  
 
Přístavba a stavební úpravy sportovní haly 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta 
města 
Příloha: Nabídka stavebně inženýrské kanceláře Otakar Slezák, Tábor 
Starosta města informoval o podepsání smlouvy o dílo na akci „Přístavba a stavební úpravy 
sportovní haly“ s firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, která zvítězila ve výběrovém řízení. 
Smlouva byla podepsána po uplynutí odvolací lhůty – žádný z uchazečů se neodvolal.  
Místostarosta města informoval o zahájení akce v týdnu od 20. 4. 2015. Předpokládané 
ukončení – do 31. 10. 2015.  
Nad rámec smlouvy bude nutné zakoupit následující vybavení haly: koše na basketbal, 
časomíru, ozvučení, prvky volejbalového hřiště, prvky pro gymnastiku a tribunu. Dále je 
nutné provést úpravu šaten a nářaďoven. Financování těchto věcí proběhne ze schváleného 
rozpočtu města.  
Nutno upřesnit nový povrch v hale. Ve výběrovém řízení bude rovněž vybrán technický dozor 
stavby. 
Místostarosta města předložil cenovou nabídku stavebně inženýrské kanceláře Otakar Slezák, 
Tábor, na zajištění koordinace BOZP na staveništi akce (viz příloha). 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/109/2015. 
 
Výběrové řízení na propachtování rybníků v Soběslavi a ve Skalici nad Lužnicí 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/32/2015 
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Předložena informace o průběhu výběrového řízení na propachtování rybníků Nový a Starý 
v k. ú. Soběslav a rybníků Písecký, Lapač a Nový u Skalice v k. ú. Skalice nad Lužnicí 
uskutečněného 8. 4. 2015. Komise doporučila jako vítěze výběrového řízení Rybářství 
Třeboň, a. s., za roční pachtovné 520 000 Kč.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/111/2015. 
 
6.  Různé 
Sociálně zdravotní komise RM – žádost o souhlas s obsazováním bytů v DPS 
Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ 
Příloha: SZO/2/2015 
Předložen návrh Sociálně zdravotní komise RM z jednání dne 8. 4. 2015 na obsazování  
uvolněných bytů v DPS v Soběslavi. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/110/2015. 
 
Zřízení Sportovní komise RM 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložena informace o jednání s osobami organizujícími sportovní aktivity ve městě včetně 
členů ZM.  
Témata jednání: 

• Transformace sportu – účast zástupců města v orgánech TJ Spartak Soběslav, 
eventuálně zřízení nové organizace města na správu sportovišť. 

• Změna stávajícího přístupu k využívání sportovišť a podpora mládežnického sportu ze 
strany města. 

• Snaha popsat a stanovit další strategii rozvoje jednotlivých sportovišť ve sportovním 
areálu města. 

Předložen návrh zřízení Sportovní komise RM a jejího složení. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/112/2015. 
 
Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Alena Krejčová 

• Informovala o účasti na semináři organizovaném MŠMT, který se týkal školního 
stravování. Semináře se zúčastnila rovněž pracovnice OOSM MěÚ paní I. Klečatská.  

• Požádala o informaci, v jaké fázi je zpracování PD úprav obřadní místnosti na 
městském hřbitově. Místostarosta města – Ing. arch. V. Líkař v současnosti 
zapracovává do PD připomínky města. 

MUDr. Lubomír Kříž 
• Požádal o informaci ohledně postupu prací na odvedení balastních vod v ulici Petra 

Bezruče. Místostarosta města – z důvodu nutnosti instalace shybky a zachování  
průjezdu ulic Na Ohradě a Nerudovy ul. pro cyklistické závody došlo k mírnému, 
zhruba týdennímu zpoždění stavby. Konečný termín dokončení však není ohrožen.  

 
 
Jednání RM skončilo v 16.45 hodin.  

 


