
Z Á P I S 

 14. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 14. května 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 

Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Alena Krejčová,  

  Mgr. Petr Lintner, Mgr. Michal Pánek, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Host: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ Soběslav, Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS,  

          s. r. o. 

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. Plán rozvoje města Soběslavi 

2. Výsledek hospodaření za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 SLMS, s. r. o. 

3. Dopravní přestupní terminál Soběslav  

4. Žádost o povolení akce GraffitEko 

5. Pozemky, smlouvy  

a) Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav – smlouva o dílo (dětské hřiště 

v Chlebově) 

b) Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav – dodatek č. 5 (čp. 1/I) 

      6. Různé 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 13. jednání RM ze dne 30. dubna 

2019 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová  

a Mgr. Michal Pánek.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Plán rozvoje města Soběslavi 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ, která byla přítomna jednání RM 

V návaznosti na minulé jednání RM objasnila Ing. H. Petrů, pracovnice KT MěÚ, zkušenosti 

s obdobnými plány jiných měst ve smyslu doby, na kterou jsou zpracovány a seznámila členy 

RM s materiály použitými při zadání poptávkového řízení.  

Na základě poptávkového řízení předložen návrh uzavření smlouvy o dílo mezi městem 

Soběslav a firmou Ing. Martin Rybář, dotační poradenství, Soběslav, na zpracování Plánu 

rozvoje města Soběslav na čtyřleté období (2020 – 2023). Do tvorby Plánu bude zapojena 

také veřejnost.  

Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 0; Proti: 3 (Mgr. P. Valeš, Mgr. A. Krejčová, Mgr. M. Pánek – 

preferovali zpracování Plánu na delší období 2020 – 2025)  

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/138/2019.  

2.  Výsledek hospodaření za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 SLMS, s. r. o. 

Předložil: Ing. Petr Matouš – jednatel SLMS, spol. s r. o., který byl přítomen jednání RM 

Příloha: Hospodaření SLMS, s. r. o., v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019; Návrh 

odpisového plánu na rok 2019; Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018   

Hospodaření SLMS, s. r. o., v roce 2018 skončilo ztrátou ve výši 927.534 Kč. Ztráta bude 

hrazena ze zisku minulých let. Ing. P. Matouš, jednatel společnosti, seznámil členy RM 

s důvody ztráty hospodaření v loňském roce. Návrh rozpočtu společnosti na rok 2020 

s vyrovnaným výsledkem hospodaření předpokládá snížení nájemného hrazeného městu 
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Soběslav ze stávajících 500 tis. Kč na nulový nájem. Dozorčí rada SLMS, s. r. o., na svém 

jednání dne 29. 4. 2019 projednala hospodaření společnosti a návrh rozpočtu a s ohledem na 

vývoj cen dřeva doporučila snížení nájemného. Dodatek k nájemní smlouvě projedná RM na 

některém z dalších jednání.  

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/139/2019.  

3.  Dopravní přestupní terminál Soběslav 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložena informace o připravovaném jednání se zástupci Comett Plus, s. r. o., Tábor, 

týkající se využití výpravní budovy a venkovních prostor. Dále probíhají jednání se SŽDC a 

ČD v souvislosti s možnou opravou výpravní budovy prostředky vlastníka.  

4.  Žádost o povolení akce GraffitEko 

Předložil: Mgr. Zdeněk Kozlíček  

Příloha: Žádost o povolení akce GraffitEko 

Předložena žádost o souhlas města s konáním akce GraffitEko organizované Soběslávkou,  

z. s., Soběslav. Pro akci chtějí v letošním roce využít kontejnery na separovaný odpad u 

autobusového nádraží. Mgr. A. Krejčová objasnila postup při výběru a hodnocení grafického 

návrhu.   

Hlasování: Pro: 3; Zdržel se: 1 (Mgr. M. Pánek); Proti: 3 (Ing. J. Bláha, Mgr. P. Valeš, Mgr. 

Pavel Lintner)  

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/141/2019.  

5.  Pozemky, smlouvy 

Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav – smlouva o dílo (dětské hřiště v Chlebově) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Nabídka herních prvků pro veřejné hřiště obce Chlebov 

Předložen návrh smlouvy o dílo s firmou Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, na 

vybudování dětského hřiště v obci Chlebov dle  výše uvedené nabídky.  

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/142/2019.  

Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav – dodatek č. 5 (čp. 1/I) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Návrh dodatku č. 5 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 5 řešícího změny rozsahu díla a termín 

dokončení.   

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/143/2019.  

6.  Různé 

Soběslávka, z. s., Soběslav – žádost o souhlas s využitím pozemků parc. č. 1174/1 a 

1174/10 v k. ú. Soběslav pro výsadbu stromů v rámci projektu „Výsadba stromů 2019“ 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ  

Příloha: Žádost o souhlas města 

Předložena výše uvedená žádost spolku Soběslávka. Přesné umístění stromů bude upřesněno 

v projektu výsadby a bude podána žádost o financování z programu Nadace partnerství.  

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/144/2019.  
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Dny Sabinova 2019 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Pozvánka primátora města Sabinov  

Předloženo pozvání primátora města Sabinov Ing. Michala Repaského na letošní Dny 

Sabinova ve dnech 12. 6. – 14. 6. 2019.  Z tohoto důvodu se jednání RM překládá z 11. 6. na 

10. 6. 2019 od 14:30 hod.  

Hlasování: Pro:7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/140/2019.  

Výběrové řízení na akci „Výměna kotlů v plynové kotelně ZŠ Komenského Soběslav“ – 

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. 14/145/2019.  

Výběrové řízení na akci „ČOV Soběslav – obnova odvodnění kalu, I. 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. 14/146/2019.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 

 Jednání s ředitelkou Střední školy řemeslné a ZŠ Soběslav Ing. D. Bártovou ohledně 

možného odkoupení areálu bývalé Hedvy a jednání na Krajském úřadě JčK dne 17. 5. 

2019. O výsledku jednání bude starosta města informovat na příštím jednání RM.  

 Návrhu podoby stánku pro občerstvení na náměstí Republiky v Soběslavi 

zpracovaného Ing. arch J. Kročákem (viz příloha). RM s návrhem souhlasila, práce na 

přípravě budou pokračovat.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 

 Dotaz na pokračující práce na rekonstrukci zimního stadionu. Mgr. M. Pánek – práce 

pokračují, části železné konstrukce budovy jsou značně zkorodovány, způsob opravy 

bude řešen na zítřejším kontrolním dnu.  

 Žádost o účast starosty města na předání maturitních vysvědčení 31. 5. 2019, při 

kterém dojde k předání ocenění studentu Jakubu Váchovi za vynikající výsledky 

v celostátních přírodovědných soutěžích.  

Mgr. A. Krejčová  

 Dotaz na funkčnost umělých závlah na náměstí Republiky. Tajemník MěÚ – dnešního 

dne proběhlo předávací řízení s p. Pokorným, příští týden se uskuteční zaškolení 

budoucí obsluhy.  

Mgr. M. Pánek 

 Návrh umožnění návštěvy rekonstrukce zimního stadionu pro veřejnost. Starosta 

města – jedná se o staveniště, rekonstrukce je viditelná i z venkovních prostor. 

Tajemník MěÚ - městský úřad zveřejní článek o rekonstrukci zimního stadionu na 

internetových stránkách a v Hlásce.  

 Z důvodu nedostatečného prostoru před budovou DDM pro rozšíření stávajícího 

dětského hřiště navrhl pro tento účel využít prostor mezi DDM a Černovickým 

potokem. Starosta města – případné rozšíření bude řešeno po rekonstrukci chodníků a 

vybudování parkovacích míst dle studie Ing. J. Lagnera v příštím roce.  
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Michal Turek  

 Dotaz, jakým způsobem bude využit prostor pod budovou gymnázia původně 

plánovaný pro vybudování vzdělávací školní zahrady. Místostarosta města – záměr 

vybudování dětského hřiště v tomto prostoru trvá s realizací v příštím roce.  

 Návrh přemístění stávajícího skateparku ze sídl. Svákov do prostoru dnešního 

házenkářského hřiště. Starosta města – k rekonstrukci skateparku (nutné oplocení a 

vytvoření provozního řádu) se RM vrátí na některém z dalších jednání.  

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:35 hodin.  

 

 

 

 

 

 


