ZÁPIS
14. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 18. července 2017 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
Jednání 14. 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. Doprava v klidu v centru města – žádost občanů
2. Dopravní terminál – administrace žádosti
3. Výběrová řízení (čp. 1/I, sokolovna, topení sokolovna + ZS, čp. 109, Chlebov –
MK)
4. FK Spartak Soběslav – žádost o finanční podporu
5. Rolnička – žádost o souhlas s umístěním skladu venkovního vybavení
6. Pozemky, smlouvy
a) FO/12/2017 – TJ Spartak Soběslav – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
7. Různé
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 13. jednání RM ze dne 27. června
2017 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Valeš a MUDr.
Lubomír Kříž.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Doprava v klidu v centru města – žádost občanů
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost občanů města Soběslavi o projednání podnětu týkajícího se dopravy
a parkování v centru města
Předložena výše uvedená žádost občanů města doručená p. P. Plátem a p. L. Kleem spolu
s návrhem systému parkování v Soběslavi. Místostarosta města odpoví na jednotlivé otázky
uvedené v tomto podnětu. Podnět bude předán zpracovateli analýzy parkování panu Ondřeji
Miklóšovi, studentu ČVUT v Praze. Analýza bude předána městu do 10. 10. 2017.
Dále předložena informace o uskutečněné dotazníkové akci mezi občany města týkající se
dopravy a parkování organizované neznámou osobou či skupinou osob. V měsíčníku Hláska a
na webových stránkách města bude zveřejněna informace o tom, že nejde o aktivitu města.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/207/2017.
2. Dopravní terminál – administrace žádosti
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ
Příloha: Hodnotící tabulka
Předložena informace o uskutečněném poptávkovém řízení na zpracování studie
proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace autobusového nádraží
(přestupní terminál) v Soběslavi“. Na základě dobrých zkušeností s firmou KP projekt, s. r. o.,
České Budějovice, byl předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/208/2017

3. Výběrová řízení (čp. 1/I, sokolovna, topení sokolovna + ZS, čp. 109, Chlebov – MK)
Výběrové řízení na akci „Chlebov – oprava místní komunikace na parc. č. 579/2, 10, 11“
– hodnocení nabídek
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ
Příloha: Hodnotící tabulka
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako
vítěze firmu Lesostavby Třeboň, a. s.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/209/2017.
Výběrové řízení na akci „Stavební úpravy sokolovny Soběslav“ – hodnocení nabídek
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ
Příloha: Hodnotící tabulka
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako
vítěze firmu Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/210/2017.
Výběrové řízení na akci „Zateplení domu č. p. 109/I v Soběslavi“ – hodnocení nabídek
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ
Příloha: Hodnotící tabulka
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako
vítěze firmu Jihostav Soběslav, s. r. o.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/211/2017.
Výběrové řízení na akci „Sokolovna a zimní stadion Soběslav – rekonstrukce a úpravy
ústředního vytápění a rozvodu plynu“ – hodnocení nabídek
Předložila: Šárka Tröglerová, DiS. – pracovnice KT MěÚ
Příloha: Hodnotící tabulka
Předložena informace o průběhu výše uvedeného výběrového řízení. Komise doporučila jako
vítěze firmu TIP N+V, s. r. o., Soběslav.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/212/2017.
Výběrové řízení na akci „Stavební úpravy domu č. p. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi“ – jmenování společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh hodnotících komisí. Zadávací podmínky – bez připomínek.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/213/2017.
4. FK Spartak Soběslav – žádost o finanční podporu
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost Fotbalového klubu FK Spartak Soběslav o finanční příspěvek
Předložena výše uvedená žádost předsedy fotbalového oddílu TJ Spartak Soběslav pana
Marka Nývlta. Návrh výše příspěvku bude projednán na zářijovém jednání ZM v rámci
změny rozpočtu města č. 3/2017.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/214/2017.
5. Rolnička – žádost o souhlas s umístěním skladu venkovního vybavení
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Studie skladu venkovního vybavení
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Předložen návrh studie skladu venkovního vybavení umístěného v areálu Diakonie ČCE –
středisko Rolnička v Mrázkově ulici v Soběslavi, který je majetkem města. Investorem skladu
bude Rolnička.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/215/2017.
6. Pozemky, smlouvy
TJ Spartak Soběslav – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/12/2017
Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/216/2017.
Ing. Jiří Lagner, Soběslav – smlouva o dílo na zpracování PD akce „Místní komunikace
Na Pískách – větev A – Soběslav – 1. etapa“
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
V souvislosti s přípravou výstavby spojovací komunikace mezi ulicí Na Pískách a obslužnou
komunikací dálnice D3 předložen návrh smlouvy o dílo na zpracování PD na první část této
komunikace.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/217/2017.
Pavel Mráz, Tábor – smlouva o dílo na zpracování PD akce „Místní komunikace
Na Pískách – větev A – Soběslav – 1. etapa“ (dešťová a splašková kanalizace, vodovod
a STL plynovod)
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
V souvislosti s přípravou výstavby spojovací komunikace mezi ulicí Na Pískách a obslužnou
komunikací dálnice D3 předložen návrh smlouvy o dílo na zpracování PD výše uvedené
infrastruktury.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/218/2017.
7. Různé
MŠ Duha – žádost o souhlas s realizací projektu „Zahrada sedmi barev“
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha
Příloha: Žádost o souhlas
Předložena výše uvedená žádost o souhlas s realizací projektu, souhlas města jako vlastníka
pozemků je nutný pro vydání územního souhlasu.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/219/2017.
Výběrové řízení na akci „Úpravy západní části prostoru za náměstím Republiky
v Soběslavi – 4. etapa“ – jmenování komise
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh hodnotící komise.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/220/2017.
Studie „Řešení předprostoru ZŠ a gymnázia Soběslav“ – došlé připomínky
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložena informace vedoucí OVRR Ing. Dany Hořické o neobdržení žádných písemných
připomínek k této studii. RM se k záležitosti vrátí po předložení nabídky na zpracování PD
pro územní řízení – viz jednání RM dne 13. 6. 2017.
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Privatizace bytového fondu města
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh pokračování v privatizaci bytového fondu města. Jedná se o domy č. p.
373/II a 374/II v ulici Na Ohradě, kde část uživatelů bytů v minulosti nebyla ochotna byty
odkoupit. V rámci diskuse se RM shodla na zpracování potřebných podkladů včetně
znaleckých posudků a opětovném nabídnutí prodeje bytů jejich současným uživatelům.
Volby do PSP ČR
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Předložena informace o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
uskuteční 20. a 21. 10. 2017. Organizaci těchto voleb na MěÚ zajišťuje tajemník MěÚ
Ing. R. Bryll a pracovnice OOSM MěÚ Bc. P. Chalupská.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/221/2017.
Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se:
• Vydání stavebního povolení firmě Rašelina Soběslav, a. s., na opravu čelní fasády
domu č. p. 170/I na náměstí Republiky v Soběslavi. Stavební práce by měly být
zahájeny v září letošního roku.
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Předání koncepce dětských hřišť zpracovanou firmou Bušim – péče o zeleň, s. r. o.,
Lysá nad Labem městu. Materiál bude zařazen na příští jednání RM. Nyní probíhá
příprava výběrového řízení na dodavatele hřiště na sídl. Svákov.
• Úspěchu města při podání žádosti na pořízení rehabilitačního přístroje pro p. Martina
Tomana, Soběslav, z programu Nadace ČEZ.
• Postupu prací na akci „ZTV Svákov“.
Dále RM vzala na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se:
• Dokončení studie proveditelnosti projektu „Modernizace IT vybavení MěÚ Soběslav“
a podání žádosti o dotaci.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Petr Valeš
• Informoval o uskutečněném 23. ročníku mezinárodního festivalu dechových hudeb
Kubešova Soběslav ve dnech 15. – 16. 7. 2017. Celkový počet návštěvníků činil
2 682. Festival proběhl bez organizačních a technických problémů. O finančním
vypořádání bude informovat na příštím jednání RM.
Mgr. Alena Krejčová
• Dotaz na účast zástupce zřizovatele ve výběrovém řízení na realizaci akce „Zahrada
sedmi barev“. RM se shodla na možnosti zastoupení zřizovatele v osobě Mgr. Aleny
Krejčové, ředitelky MŠ Duha.
Ludmila Zbytovská
• Informovala o otevření Univerzity třetího věku organizované Zemědělskou
univerzitou v Praze od září letošního roku v prostorách KDMS.
MUDr. Lubomír Kříž
• Dotaz na dokončení úprav odstavného parkoviště pro letní koupaliště u vakového jezu
Černovického potoka. Starosta města – SMS, s. r. o., parkoviště postupně dodělává.
Jednání RM skončilo v 15:30 hodin.
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