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

která se konala dne 17. července 2018 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 
Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, MUDr. Lubomír Kříž, Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Valeš, 
Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Omluveni: Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová 
Host: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ   

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. Rekonstrukce smuteční síně na hřbitově v Soběslavi 
2. Výběrové řízení – zimní stadion 
3. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. RM 3/2018 
4. Modernizace IT vybavení MěÚ Soběslav 
5. ZŠ E. Beneše – souhlas s přijetím daru 
6. ZŠ Komenského – použití finančních prostředků z investičního fondu školy 
(příloha OOSM/59/2018) 
7. Pozemky, smlouvy  
a) OOSM/60/2018 – Kleeová Věra, TOBACCO DanCzek, s. r. o., Teplice – pronájem 
části pozemků parc. č. 1490/1 a 1490/24 pod prodejním stánkem 

b) OOSM/61/2018 – Petrů Naděžda, Soběslav – pronájem nebytového prostoru v ulici 
Protifašistických bojovníků čp. 134 

8. Různé 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 12. jednání RM ze dne 26. června 
2018 žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady MUDr. Lubomír Kříž a paní 
Ludmila Zbytovská.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rekonstrukce smuteční síně na hřbitově v Soběslavi 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Položkový rozpočet stavby 
Předložena informace o dokončení a předání projektové dokumentace „Rekonstrukce 
smuteční síně na hřbitově v Soběslavi“ včetně interiéru zpracovaná Ing. arch. J. Kročákem, 
České Budějovice, a položkový rozpočet stavby. Projektované náklady včetně interiéru činí 
cca 12 mil. Kč včetně DPH.  
Bude požádáno o vydání stavebního povolení a následně vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele rekonstrukce. Město se zároveň pokusí nalézt vhodný dotační titul. 
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/200/2018.  

2.  Výběrové řízení – zimní stadion 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Protokol z výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce 
Předložena informace o výsledku výběrového řízení na dodavatele akce „Zimní stadion 
v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ organizované Stavební poradnou, s. r. o., České 



- 2 - 

Budějovice. Nejnižší nabídku podala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav – 21.989.547 Kč + 
DPH, což je o cca 3,5 mil. Kč + DPH vyšší částka oproti projektovaným nákladům. Navýšení 
je způsobeno zvýšením cen stavebních materiálů a prací.  
Vysoutěžená cena nebude znamenat zvýšení dotace (4.982.888,40 Kč), navýšené náklady 
bude muset hradit město ze svého rozpočtu. Ing. Hana Petrů, pracovnice KT MěÚ, která byla 
přítomna jednání RM, objasnila podmínky dotace a seznámila členy RM s dalšími náklady 
spojenými s čerpáním dotace po dobu udržitelnosti projektu. 
RM se shodla na realizaci akce při využití dotace. O změně financování bude informováno 
ZM na svém jednání v září 2018. 
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/201/2018.  

Výběrové řízení na dodavatele akce „Výměna veřejného osvětlení Soběslav“ – hodnocení 
nabídek 
Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze firmu 
LED CORP, s. r. o., Soběslav.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/202/2018.  

3.  Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. RM 3/2018 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: FO/16/2018 
Předložen návrh rozpočtového opatření č. RM 3/2018.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/203/2018.  

4.  Modernizace IT vybavení MěÚ Soběslav 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/18/2018 
Předložena informace o pokračující přípravě modernizace ekonomického informačního 
systému a internetových stránek města. Obě tyto oblasti jsou součástí projektu „Modernizace 
IT vybavení Městského úřadu v Soběslavi“. Město do dnešního dne neobdrželo rozhodnutí  
o registraci projektu. Z důvodu jejich pořízení mimo tento projekt předložen návrh na 
ukončení prací na tomto projektu. Tato informace bude sdělena CRR.   
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/204/2018.  

5.  ZŠ E. Beneše – souhlas s přijetím daru 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/62/2018 
Předložen návrh žádosti o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/205/2018.  

6.  ZŠ Komenského – použití finančních prostředků z investičního fondu školy 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ  
Příloha: OOSM/59/2018.  
Předložen návrh použití finančních prostředků z investičního fondu školy na pořízení 
zahradního altánu.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/206/2018.  
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7.  Pozemky, smlouvy 

Kleeová Věra, TOBACCO DanCzek, s. r. o., Teplice – pronájem části pozemků parc. č. 
1490/1 a 1490/24 pod prodejním stánkem 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/60/2018 
Předložena informace o výpovědi smlouvy o nájmu výše uvedených pozemků paní  
V. Kleeovou, Soběslav. Zároveň předložen návrh pronájmu těchto pozemků firmě 
TOBACCO DanCzek, s. r. o., Teplice.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/207/2018.  

Petrů Naděžda, Soběslav – pronájem nebytového prostoru v ulici Protifašistických 
bojovníků čp. 134 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/61/2018 
Předložen návrh nové nájemní smlouvy na výše uvedený nebytový prostor.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/208/2018.  

HZS Tábor – darovací smlouva (termokamera) 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
V návaznosti na usnesení ZM č. 17/138/2018 ze dne 21. 3. 2018 předložen návrh darovací 
smlouvy.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/209/2018.  

8.  Různé 

Žádost o souhlas s použitím znaku města na nových florbalových mantinelech ve 
sportovní hale, kelímcích na festival dechových hudeb „Kubešova Soběslav“ a na 
rezidentních a abonentních parkovacích kartách 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města  
Předloženy výše uvedené žádosti o souhlas s použitím znaku města.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/210/2018.  

Bytová komise RM – přenechání městských bytů do nájmu 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: OOSM/63/2018 
Předloženo doporučení bytové komise ze dne 9. 7. 2018.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 13/211/2018.  
 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 
• Informoval o přemístění pravidelných čtvrtečních trhů na nádvoří KDMS z důvodu 

rekonstrukce centrální plochy náměstí. Poplatek za zábor veřejného prostranství bude i 
nadále vybírat městská policie. 

• Informoval o závadě projektoru v městském kině (vadný zdroj pro lampu). Cena 
opravy činí necelých 200 tis. Kč. 

• Informoval o pokračující přípravě festivalu dechových hudeb „Kubešova Soběslav“, 
který se uskuteční na fotbalovém hřišti ve sportovním areálu 21. a 22. 7. 2018. 
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Mgr. Petr Lintner 
• Upozornil na nedostatečnou kapacitu kontejnerů pro chataře a vznikající černou 

skládku pod nedvědickým kopcem. Tajemník MěÚ – prostřednictvím SMS, s. r. o., 
zajistí navýšení počtu kontejnerů, úklid prostoru a zároveň přistavení sady kontejnerů 
na separovaný odpad. 

• Vznesl dotaz na zajištění opravy poškozeného kříže po levé straně komunikace před 
obcí Chlebov. Starosta města – kříž není majetkem města, opravu řeší V. Hanzalová 
s Ředitelstvím silnic a dálnic Praha.   

 
 
Jednání RM skončilo v 15:15 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


