ZÁPIS
12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 26. června 2018 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, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Host: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., Marta Vodáková – ekonomka SMS, s. r. o.
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. Výsledek hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 SMS, s. r. o.
host: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., Marta Vodáková – ekonomka SMS, s. r. o.
2. Rozpracování usnesení z 18. zasedání ZM
3. Poskytnutí finančního příspěvku Farní charitě Týn nad Vltavou
4. Výběrové řízení – tenisový kurt
5. Pozemky, smlouvy
a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Soběslav
(FO/13/2018)
b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – TJ Spartak Soběslav
(FO/14/2018)
6. Různé
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 11. jednání RM ze dne 19. června
2018 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová a
Mgr. Petr Lintner.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Výsledek hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 SMS, s. r. o.
Předložil: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., a Marta Vodáková – ekonomka SMS,
s. r. o., kteří byli přítomni jednání RM
Příloha: Zpráva a rozbor hospodaření za rok 2017; Návrh na rozdělení hospodářského
výsledku z roku 2017; Plán pořízení DHIM na rok 2018; Plán oprav bytů a nebytových
prostor na rok 2018; Návrh odpisového plánu na rok 2018; Letní koupaliště Soběslav –
vyhodnocení sezony 2017, porovnání cen tepla
Hospodaření SMS, s. r. o., v roce 2017 skončilo kladným výsledkem ve výši 57.543,91 Kč.
V této souvislosti předložen návrh na rozdělení tohoto hospodářského výsledku.
Mgr. Alena Krejčová informovala o jednání dozorčí rady SMS, s. r. o., která projednala
hospodaření organizace na svém jednání dne 18. 6. 2018. Účetnictví organizace za rok 2017
bylo podrobeno kontrole nezávislé auditorky Ing. Anithey Škodové (bez závad).
Jednatel Vladimír Falada informoval členy RM o hospodaření organizace na jednotlivých
střediscích, o stavu pohledávek na středisku bytového hospodářství a záměrech oprav a
investic v letošním roce.
Mgr. Petr Valeš poděkoval za pomoc při organizaci kulturních akcí (Kubešova Soběslav,
městské slavnosti).
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/193/2018.
2. Rozpracování usnesení z 18. zasedání ZM
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 18. zasedání ZM, které se
konalo 19. 6. 2018.
Tajemník MěÚ zajistí právní stanovisko k nezveřejňování důvodových zpráv
k majetkoprávním převodům obsahující osobní údaje a zaslání členům ZM.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/194/2018.
3. Poskytnutí finančního příspěvku Farní charitě Týn nad Vltavou
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: KT/17/2018
V návaznosti na jednání RM dne 29. 5. 2018 předložena žádost Farní charity Týn nad Vltavou
o finanční příspěvek na zajištění sociální služby – odborné sociální poradenství poskytované
pro obce ORP Soběslav formou občanské poradny se sídlem ve Veselí nad Lužnicí.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/195/2018.
4. Výběrové řízení – tenisový kurt
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Z pěti oslovených firem podala nabídku
pouze jediná firma, přičemž ocenila nesprávně zaslaný výkaz výměr. Z tohoto důvodu
předložen návrh na zrušení výběrového řízení. Město požádá poskytovatele dotace, Jihočeský
kraj o možnost přesunu čerpání dotace do roku 2019. Zároveň bude vypsáno nové výběrové
řízení.
5. Pozemky, smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Soběslav
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/13/2018
Předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Diakonie ČCE – středisko
Rolnička Soběslav.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/196/2018.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – TJ Spartak Soběslav
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/14/2018
Předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – TJ Spartak Soběslav.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/197/2018.
6. Různé
Bytová komise RM – přenechání městských bytů do nájmu
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: OOSM/58/2018
Předloženo doporučení Bytové komise RM ze dne 25. 6. 2018.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/198/2018.
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Čevak, a. s., České Budějovice – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (oprava kanalizace
v ulici Na Ohradě)
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh výše uvedeného dodatku řešící vícepráce na této akci.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 12/199/2018.
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Zahájení výměny výkladců v domech č. p. 144/I a 145/I na náměstí Republiky
v Soběslavi. Po odstranění stávajících výloh byl zjištěn špatný stavební stav objektů,
který si pravděpodobně vyžádá dodatečné stavební práce. Případné omezení provozu
nebytových prostor bude řešeno odpuštěním části nájemného stávajícím nájemníkům.
Dále RM vzala na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se:
• Oznámení o přerušení činnosti školní družiny a školní jídelny ZŠ E. Beneše a ZŠ
Komenského v době letních prázdnin od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 (viz příloha).
Dotazy a připomínky členů RM
Ludmila Zbytovská
• Předložen návrh zhotovení nové busty Otakara Ostrčila v příštím roce, která byla
odcizena z parku u Nového rybníka. RM se k záležitosti vrátí na některém z dalších
jednání.

Jednání RM skončilo v 15:15 hodin.
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