
Z Á P I S 

 15. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 28. 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. Petr Lintner, Mgr. Michal Pánek, 

      Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Omluveni: Mgr. Alena Krejčová 

Jednání 15. 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. Úpravy komunikace v ulici Horní Příkopy v Soběslavi 

2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2019 

3. Program 5. zasedání ZM 

4. Výběrová řízení (lisovna kalu, kotelna Komenského ul.) 

5. Slavnost k 140. výročí narození Otakara Ostrčila  

6. Delegování zástupců města na valnou hromadu TJ Spartak 

7. Linka bezpečí, z. s. – žádost o finanční příspěvek  

8. Audit projektu „Rybník Nový u Soběslavi“  

9. Výstavba IV. železničního koridoru Soběslav – Doubí 

10. Pozemky, smlouvy  

a) TEPO-LD, s. r. o., Soběslav – výměna PVC v budově zázemí ZS 

b) Ing. Pantoflíček, Soběslav – smlouva o dílo (oprava severní strany domů čp. 101-104)  

c) KT/7/2019 – Němec Zdeněk – BitEST, Kutná Hora – pořízení hlasovacího a 

konferenčního systému pro budovu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi  

d) OOSM/42/2019 – CETIN, a. s., Praha – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě „VPIC Soběslav dopravní terminál“  

e) OOSM/43/2019 – Novák L., Chlebov; Pánek A., Košice-Doubí; Chatrný R., Řípec – 

prodej pozemků p. č. 2582/3 a 2582/2 v k. ú. Soběslav  

f) OOSM/44/2019 – SŽDC, s. o., Praha – smlouva o smlouvě budoucí o předání a 

převzetí stavebního objektu  

      11. Různé 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 14. jednání RM ze dne 14. května 

2019 žádné připomínky. 

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

Valeš.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Úpravy komunikace v ulici Horní Příkopy v Soběslavi 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Studie úprav komunikace v ulici Horní Příkopy 

Předložena studie úprav komunikace v ulici Horní Příkopy zpracovaná Ing. J. Lagnerem, 

Soběslav. Tajemník MěÚ informoval o připraveném odstranění suchých kulových javorů 

v této ulici, datum vysazení nových stromů upřesní na příštím jednání RM. Vodorovné 

značení zákazu stání bude doplněno také u sjezdu pro cyklisty u KDMS.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/147/2019. 
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2.  Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2019 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: FO/10/2019 

Předložen návrh Rozpočtového opatření č. RM/3/2019.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/148/2019.  

3.  Program 5. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh programu 5. zasedání ZM, které se uskuteční 26. 6. 2019 od 18:00 hodin 

v KDMS. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/149/2019.  

4.  Výběrová řízení (lisovna kalu, kotelna Komenského ul.) 

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

hodnocení nabídek  

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

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

TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, která podala nejlepší nabídku. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/150/2019.  

5.  Slavnost k 140. výročí narození Otakara Ostrčila 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Program slavnosti k 140. výročí narození Otakara Ostrčila  

Předložen výše uvedený program slavnosti. V rámci oslav dojde k osazení nové busty Otakara 

Ostrčila v parku u Nového rybníka.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/151/2019.  

6.  Delegování zástupců města na valnou hromadu TJ Spartak 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta 

Příloha: Pozvánka na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav 

Předložen návrh delegování zástupců města na valnou hromadu TJ Spartak Soběslav, která se 

bude konat 4. 6. 2019 od 17:00 hodin.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/152/2019.  

7.  Linka bezpečí, z. s. – žádost o finanční příspěvek 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí, z. s. 

Předložena výše uvedená žádost. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/153/2019.  

8.  Audit projektu „Rybník Nový u Soběslavi“ 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: Předběžná zpráva o auditu  

V návaznosti na jednání RM dne 20. 2. 2019 předložena předběžná zpráva o auditu operace – 

projektu „Rybník Nový u Soběslavi“ provedeného Ministerstvem financí ČR. Finální podobu 

zprávy obdrží město v následujících dnech.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/154/2019.  
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9.  Výstavba IV. železničního koridoru Soběslav – Doubí 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Přehled změn silniční sítě 

Předložena přehledná situace změn silniční sítě v souvislosti s realizací „Modernizace 

železniční trati Soběslav – Doubí“. V této souvislosti předložena informace o požadavku 

Jihočeského kraje na převzetí komunikace v ulici Petra Bezruče po dokončení stavby městem 

Soběslav. Převzetí bude projednáno na zářijovém jednání ZM.  

Starosta města dále informoval o připravovaném jednání se zástupci SŽDC ohledně převodu 

pozemků pod stávající železniční tratí po dokončení modernizace a dále možnosti převodu a 

rekonstrukce stávající výpravní budovy. O výsledku jednání bude informovat na příštím 

jednání RM.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/155/2019.  

10. Pozemky, smlouvy 

TEPO-LD, s. r. o., Soběslav – výměna PVC v budově zázemí ZS 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města  

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena cenová nabídka firmy TEPO-LD, s. r. o., Soběslav, na dodávku a montáž PVC 

v zázemí budovy ZS.    

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/156/2019. 

Ing. Pantoflíček, Soběslav – smlouva o dílo (oprava severní strany domů čp. 101-104) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Návrh smlouvy o dílo 

Předložen návrh smlouvy o dílo na zpracování PD na akci „Oprava severní strany domů čp. 

101/I – 104/I Soběslav. Město bude žádat o dotaci na tuto stavbu a realizace bude 

pravděpodobně uskutečněna až v roce 2020. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/157/2019.  

Němec Zdeněk – BitEST, Kutná Hora – pořízení hlasovacího a konferenčního systému 

pro budovu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/7/2019 

Předložena cenová nabídka na pořízení hlasovacího a konferenčního systému pro budovu  

čp. 1/I na nám. Republiky v Soběslavi.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/158/2019.  

CETIN, a. s., Praha – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

„VPIC Soběslav dopravní terminál“ 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/42/2019 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o budoucí smlouvě. Věcné břemeno bude zřízeno za 

jednorázovou úhradu ve prospěch města ve výši 1.000,- Kč + DPH.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/159/2019.  

Novák L., Chlebov; Pánek A., Košice-Doubí; Chatrný R., Řípec – prodej pozemků p. č. 

2582/3 a 2582/2 v k. ú. Soběslav 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/43/2019 

Předložen návrh prodeje výše uvedených pozemků. Navržená cena prodeje činí 80,- Kč/m
2
.  
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Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/160/2019.  

SŽDC, s. o., Praha – smlouva o smlouvě budoucí o předání a převzetí stavebního 

objektu 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/44/2019 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/161/2019.  

TEZZO Tábor, s. r. o. – smlouva o dílo (dodávka a montáž kolumbární stěny na 

městském hřbitově) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena výše uvedená cenová nabídka.   

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/162/2019.  

Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav – smlouva o dílo (oprava komunikací 

v Nedvědicích)  

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Nabídkový rozpočet 

Předložena výše uvedená cenová nabídka.   

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/163/2019.  

Výběrové řízení na akci „Oprava chodníků Soběslav 2019 – 3“ – hodnocení nabídek  

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

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

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

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/164/2019. 

Výběrové řízení na akci „Vnitřní vybavení domu č. p. 1/I“ – hodnocení nabídek  

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

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

Officity, s. r. o., České Budějovice, která podala nejvýhodnější nabídku. 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/165/2019.  

Výběrové řízení na akci „ČOV Soběslav – obnova odvodnění kalu, I. etapa“ – hodnocení 

nabídek  

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložena informace o otevření obálek na dodavatele této akce. Z důvodu nejasností 

některých skutečností uvedených v nejlevnější nabídce jedné z firem bude zaslán dotaz 

k jejímu objasnění a následně proběhne opakované hodnocení nabídek.  
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11. Různé 

Volby do Evropského parlamentu 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: Výsledky voleb za město Soběslav 

Předložena informace o průběhu, výsledcích a organizačním zajištění voleb do Evropského 

parlamentu, které se uskutečnily 24. – 25. 5. 2019. Volby na území města proběhly bez 

organizačních problémů.  

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/166/2019.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 

 Sdělení Ministerstva vnitra ČR o uzavření kontroly výkonu samostatné působnosti 

vykonávané městem Soběslav (viz příloha).  

 Zadání studie řešící využití areálu bývalé Hedvy Střední školou řemeslnou a ZŠ 

Soběslav a městem Soběslav u pana V. Líkaře, Soběslav. Po zpracování bude studie 

předložena radě města.  

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Dodání laviček, stolů a odpadkových košů na SMS, s. r. o. K jejich rozmístění dojde 

v příštích dnech.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Informace o přípravě projektu letního kina v areálu KDMS. Bližší informace k tomuto 

projektu, stejně jako program městských slavností, budou projednány na příštím 

jednání RM. 

 Dotaz na termín instalace stánku na občerstvení na náměstí Republiky. Starosta města 

– podoba stánku se zatím připravuje, termín není znám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 15:30 hodin.  

 

 


