ZÁPIS
13. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 28. 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 13. 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. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
2. Zhodnocení volných finančních prostředků města
3. Projekt meziobecní spolupráce – informace
4. Pozemky, smlouvy
a) OOSM/33/2015 – Pachtovní smlouva – pronájem zemědělských pozemků p.
Ladislavu Klementovi, Dráchov
b) OOSM/34/2015 – O2 Czech Republic, a. s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
pozemkové služebnosti na pozemcích p. č. 4022/63, 4022/73 a 3857 v k. ú.
Soběslav
c) OOSM/36/2015 – Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemcích
vlastníka – akce „I/3 Soběslav – Most ev. č. 3-074 a 3-076“ mezi městem Soběslav
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
d) OOSM/35/2015 – nájemní smlouva mezi ČR – Krajským ředitelstvím policie
Jihočeského kraje a městem Soběslav ve věci nájmu pozemku parc. č. 77/1 v k. ú.
Soběslav
5. Různé
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 12. jednání RM ze dne 14. 4.
2015 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner a
Ludmila Zbytovská.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
Předloženo vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 podle smlouvy uzavřené dne 19. 11.
1999 zpracované společností ČEVAK, a. s., České Budějovice (viz příloha).
Informace o důvodech nárůstu zatížení ČOV Soběslav.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/113/2015.
2. Zhodnocení volných finančních prostředků města
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
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Přílohy: Oznámení České spořitelny, a. s., o snížení úrokových sazeb běžných účtů od 1. 6.
2015, Informace o možnosti zhodnocení volných finančních prostředků města Soběslavi
zpracované vedoucí FO MěÚ paní Marcelou Kolouškovou
Vzhledem k předpokládaným investičním akcím v letošním a příštím roce je možné uložit cca
40 mil. Kč na dobu 1 roku. Finanční odbor připraví variantní řešení možnosti uložení
uvedených finančních prostředků města a předloží jej ke schválení finančnímu výboru.
Následně bude vypsáno výběrové řízení tak, aby výsledek výběrového řízení mohl být
předložen na červnovém zasedání ZM.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/114/2015.
3. Projekt meziobecní spolupráce – informace
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ, Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Informace o průběhu „Projektu meziobecní spolupráce“ a uskutečněném druhém oficiálním
jednání zástupců obcí na území ORP Soběslav. Úkoly plynoucí ze smlouvy uzavřené mezi
městem Soběslav a SMO ČR dne 30. 10. 2013 jsou k dnešnímu dni splněny.
Nabídka SMO ČR prodloužení projektu do 31. 10. 2015 bude předložena k projednání na
příštím jednání RM.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/115/2015.
4. Pozemky, smlouvy
Pachtovní smlouva – pronájem pozemků p. č. 1215/1 a 1216 v k. ú. Dráchov p.
Ladislavu Klementovi, Dráchov
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/33/2015
Předložen návrh pachtovní smlouvy.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/116/2015.
O2 Czech Republic, a. s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti
na pozemcích p. č. 4022/63, 4022/73 a 3857 v k. ú. Soběslav
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/34/2015
Předložen návrh smlouvy. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve prospěch
města, jejíž výše bude stanovena na základě znaleckého posudku.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/117/2015.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na
pozemcích vlastníka – akce „I/3 Soběslav – Most ev. č. 3-074 a 3-076“
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/36/2015
Po doplnění a dopracování důvodové zprávy se RM k tomuto bodu vrátí na příštím jednání.
ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje – nájemní smlouva na pronájem
pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. Soběslav
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/35/2015
Předložen návrh nájemní smlouvy uzavřené na dobu 5 let s účinností od 1. 4. 2015 se
závazkem úhrady nájmu v souladu s OZ za tři roky zpětně.
Úkol:
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•

OOSM podá žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 77/1 v k. ú. Soběslav do
vlastnictví města.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/118/2015.
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice – smlouva o dílo na zpracování
pasportu veřejného osvětlení a koncepce veřejného osvětlení
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh smlouvy o dílo na zpracování pasportu veřejného osvětlení a návrh smlouvy
na zpracování koncepce veřejného osvětlení pro město Soběslav a místní části Chlebov a
Nedvědice. Pasport bude dokončen do 31. 7. 2015 a koncepce VO do 30. 9. 2015.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/119/2015.
DIPOS Tábor, a. s. – smlouva o dílo na opravu místních komunikací po zimě
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh smlouvy.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/120/2015.
Výběrové řízení na zhotovitele parkoviště v ulici Wilsonova – jmenování komise
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh komise pro výběr zhotovitele.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/121/2015.
RUMPOLD, s. r. o. – dodatek č. 35 ke smlouvě ze dne 26. 6. 1996 o zabezpečení
separovaného sběru ve městě Soběslav
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: KT/2/2015
Předložen návrh dodatku č. 35, který řeší navýšení svozu separovaného sběru v roce 2015.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/122/2015.
Výběrové řízení na zpracovatele „Lesních hospodářských osnov Soběslav pro zařizovací
obvod Jindřichův Hradec“ – jmenování komise pro hodnocení nabídek
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Předložen návrh složení komise pro hodnocení nabídek. Náklady na zpracování LHO jsou
plně hrazeny z dotačních prostředků.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/123/2015.
5. Různé
ZŠ E. Beneše – žádost o souhlas s uzavřením kupních smluv (účast v programu ROP)
Předložil: Mgr. Vlastimil Říha – ředitel ZŠ E. Beneše
Příloha: Žádost o souhlas s kupní smlouvou v projektu ROP
Předložena žádost ředitele ZŠ E. Beneše o souhlas s uzavřením kupních smluv na pořízení
vybavení v rámci projektu „Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř.
Dr. E. Beneše 50“ podpořeného v rámci programu NUTS II Jihozápad „Rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího odborného školství“ (viz příloha).
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/124/2015.
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Cyklistické závody „Okolo Jižních Čech“ – žádost o finanční příspěvek
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložena žádost spoluorganizátora cyklistických závodů „Okolo Jižních Čech“ pana Skály,
Soběslav, o finanční příspěvek 10.000 Kč na částečné krytí nákladů spojených s konáním
závodů, které se uskuteční v září letošního roku.
Starosta města projedná s organizátory závodu podmínky poskytnutí příspěvku a poté se RM
k záležitosti vrátí.
Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se:
• Pietní akce na městském hřbitově v Soběslavi konané dne 7. 5. 2015 od 13 hodin u
příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války. V rámci pietní akce vystoupí děti
základních škol a Soběslavský žesťový orchestr.
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Nutnosti rozšíření kolumbárií na hřbitově v Soběslavi. RM se k této záležitosti vrátí na
některém ze svých příštích jednání.
• Rozšíření plavecké výuky žáků v ZŠ Komenského ul. tak, aby se místo 3. a 4. tříd
účastnili plaveckého výuku žáci 2. a 3. tříd. Po dobu příštích dvou let to bude
znamenat, že se plaveckého výcviku budou účastnit žáci 2., 3. a 4. tříd. Provozní
náklady se v této souvislosti u ZŠ zvýší v příštích dvou letech o cca 40 tis. Kč ročně.
Záležitost bude řešena rozpočtovou změnou v letošním roce.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Petr Lintner
• Požádal o dosazení odstraněných bříz v ulici Mrázkova. Dosazení aleje zajistí
tajemník MěÚ prostřednictvím odborné firmy.
Mgr. Alena Krejčová
• Požádala o obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce na náměstí Republiky
v Soběslavi proti pobočce ČS, a. s. Místostarosta města zaurguje obnovení na SÚS
Tábor.
Jednání RM skončilo v 15.45 hodin.
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