
Z Á P I S 

 14. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 20. července 2021 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 

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. Rozpracování usnesení z 15. zasedání ZM 

2. OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu 

3. OZV č. 3/2021 a OZV č. 4/2021 - odpadové hospodářství 

4. Žádost o podporu - Spolek kulturistiky a fitness 

5. Pozemky, smlouvy 

a) ASKA – Ing. arch. Jan Stach, Tábor – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (změna č. 2 ÚP) 

b) Graphic PRO, s. r. o., Tábor – cyklostezka Chlebov 

c) KT/19/2021 – Stavební poradna, s. r. o., České Budějovice – příkazní smlouva 

(Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní 

budovy) 

d) KT/20/2021 – JčK, České Budějovice – smlouva o spolupráci (digitální technická 

mapa Jihočeského kraje) 

e) KT/23/2021 – Elektrowin, a. s. Praha – smlouva o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

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 22. června 

2021 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Michal Turek a Mgr. Michal 

Pánek. 

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rozpracování usnesení z 15. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 15. zasedání ZM, které se 

konalo 23. 6. 2021. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/155/2021. 

2.  OZV č. 2/2021, kterou se mění OZV č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/21/2021 

Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se mění OZV  

č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu. Předložený návrh reaguje na novelu zákona  

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a upravuje předmět poplatku a osvobození z poplatku 

z pobytu. 

Návrh vyhlášky bude předložen na zářijovém jednání ZM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/156/2021. 
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3.  OZV č. 3/2021 a OZV č. 4/2021 - odpadové hospodářství 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/22/2021 

Rada města projednala návrhy OZV města Soběslavi č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství a OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství reagující na nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále předložen přehled 

předpokládaných nákladů odpadového hospodářství města v letech 2021-2024 a přehled výše 

poplatku za komunální odpad uplatňovaný v okolních městech a obcích. 

Návrhy obou vyhlášek budou opětovně předloženy po zapracování připomínek na srpnové 

jednání rady města. 

4.  Žádost o podporu - Spolek kulturistiky a fitness 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložena výše uvedená žádost předsedy spolku kulturistiky a fitness RestartSoběslav  

o finanční podporu. RM se k této žádosti vrátí na svém příštím jednání. 

5.  Pozemky, smlouvy 

ASKA – Ing. arch. Jan Stach, Tábor – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (změna č. 2 ÚP) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/157/2021. 

Graphic PRO, s. r. o., Tábor – cyklostezka Chlebov 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena výše uvedená cenová nabídka spolu s návrhem na uzavření smlouvy o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/158/2021. 

Stavební poradna, s. r. o., České Budějovice – příkazní smlouva (Dopravní terminál 

Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy) 

Předložil: Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ 

Příloha: KT/19/2021 

Předložen návrh výše uvedené příkazní smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/159/2021. 

JčK, České Budějovice – smlouva o spolupráci (digitální technická mapa Jihočeského 

kraje) 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/20/2021 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/160/2021. 

Elektrowin, a. s., Praha – smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství 

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/23/2021 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/161/2021. 
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6.  Různé 

Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava chodníků Soběslav 2021 – 1. etapa" – 

hodnocení nabídek 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Hodnotící tabulka 

Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu 

Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, která podala nejvýhodnější nabídku. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/162/2021. 

Bytová komise RM – přenechání městských bytů 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: OOSM/51/2021 

Předloženo doporučení bytové komise RM ze dne 19. 7. 2021. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/163/2021. 

ČEVAK, a. s., České Budějovice – smlouva o dílo (výměna vodovodních přípojek v ulici 

Okružní) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena cenová nabídka na výše uvedenou akci spolu s návrhem na uzavření smlouvy  

o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 14/164/2021. 

Pomoc Moravě 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Rada města projednala možnosti pomoci obcím na Moravě postižené tornádem. Z důvodu 

omezených pravomocí rady města bude návrh finanční pomoci předložen na zářijovém 

jednání ZM. 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 

 Dočasného poskytnutí nebytových prostor v budově MěÚ čp. 59/I (malá zasedací 

místnost) Policii ČR z důvodu rekonstrukce služebny obvodního oddělení PČR, a to 

v době od poloviny srpna 2021 do konce května 2022. 

 V návaznosti na usnesení RM č. 5/073/2020 informoval starosta města o novém 

termínu studijní cesty do Burgundska (Francie) pořádané SHS Čech, Moravy a 

Slezska. Cesta se uskuteční od 23. do 30. 10. 2021. Původní termín v roce 2020 byl 

zrušen z důvodu coronaviru. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Informoval o uskutečněném 26. ročníku dechových hudeb Kubešova Soběslav ve 

dnech 17. a 18. 7. 2021. Akce se zúčastnilo za oba dny cca 1 400 návštěvníků. 

 

Jednání RM skončilo v 16:10 hodin. 


