
Z Á P I S 

 15. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 24. srpna 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 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. OZV č. 3/2021 a OZV č. 4/2021 – odpadové hospodářství 

2. Školské rady při ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše – jmenování zástupců za 

zřizovatele 

3. Podpora sportovní činnosti v roce 2021 

4. Dopravní terminál Soběslav – zadávací podmínky, jmenování komise 

5. Nedvědice – hřiště, vodovod, válečný hrob 

6. SMS, s. r. o. – nákup komunálního vozidla Multicar M26 

7. Žádost o navýšení kapacity MŠ, ZŠS a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička 

8. Žádost o finanční podporu – Viktor Koloušek 

9. Žádost o finanční podporu – Soběslávka, z. s. – akce „Zažít město jinak“ 

10. Pozemky, smlouvy 

a) KT/24/2021 – ha-vel internet, s. r. o., Ostrava – smlouva na poskytování služeb  

KIVS-CMS 

b) OOSM/53/2021 – Vladimíra a Milan Mocovi, Soběslav – prodej části pozemku p. č. 

325/2 v k. ú. Soběslav 

c) OOSM/54/2021 – Mráz Josef, Soběslav – koupě pozemku p. č. 2103/347 v k. ú. 

Soběslav 

d) OOSM/59/2021 – ÚZSVM, Praha – bezúplatný převod pozemku p. č. 3908/1 v k. ú. 

Soběslav 

11. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 14. jednání RM ze dne 20. července 

2021 žádné připomínky. 

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

Lintner.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  OZV č. 3/2021 a OZV č. 4/2021 – odpadové hospodářství 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/25/2021 

V návaznosti na minulé jednání RM předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2021  

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a návrh obecně závazné vyhlášky  

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

předloženo posouzení návrhu obou vyhlášek ministerstvem vnitra a doplnění textu návrhu 

OZV č. 3/2021. Návrhy obou vyhlášek budou předloženy na zářijovém jednání ZM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/165/2021. 
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Stanovení programu 16. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh programu 16. zasedání ZM, které se uskuteční 22. 9. 2021 od 18:00 hodin ve 

velkém sále KDMS. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/166/2021. 

2.  Školské rady při ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše – jmenování zástupců za zřizovatele 

Předložila: Ing. Marie Lustová – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/50/2021 

Předloženy výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků a zákonných zástupců 

nezletilých žáků do Školské rady při ZŠ Komenského a ZŠ tř. Dr. E. Beneše. Zároveň 

předložen návrh jmenování zástupců za zřizovatele do školských rad obou škol. Nové funkční 

období školských rad ZŠ v Soběslavi bude od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/167/2021. 

3.  Podpora sportovní činnosti v roce 2021 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/14/2021 

Předložen návrh rozdělení finančních prostředků dle schváleného rozpočtu města na rok 2021 

a v návaznosti na rozdělení finančních prostředků v roce 2020  formou veřejnoprávních smluv 

na poskytnutí dotace na činnost sportovních oddílů SK Domeček, z. s, Florbal Soběslav, z. s., 

a RestartSoběslav, z. s. Dále předložen návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

dotace pro TJ Spartak Soběslav určené na opravy a údržbu sportovišť a na pokrytí ztrátovosti 

provozu zimního stadionu a podporu sportovní činnosti oddílů TJ Spartak Soběslav. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/168/2021. 

4.  Dopravní terminál Soběslav – zadávací podmínky, jmenování komise 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/26/2021 

V souvislosti s přípravou veřejné zakázky „Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby 

a stavební úpravy výpravní budovy“ předložen návrh zadávacích podmínek této stavby, 

zpracovaný Stavební poradnou, s. r. o., České Budějovice. Dále předložen návrh hodnotící 

komise. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/169/2021. 

5.  Nedvědice – hřiště, vodovod, válečný hrob 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová nabídka firmy Bonita Group Service s. r. o., Drásov (hřiště); cenová nabídka 

firmy Hydrosed s. r. o., Veselí nad Lužnicí (vodovod); cenová nabídka firmy Dukát stavby  

a půjčovna s. r. o., Veselí nad Lužnicí (válečný hrob) 

Předloženy cenové nabídky na výše uvedené akce spolu s návrhy na uzavření smluv o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/170/2021, 15/171/2021  

a 15/172/2021. 

6.  SMS, s. r. o. – nákup komunálního vozidla Multicar M26 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost SMS, s. r. o. 

Předložena výše uvedená žádost jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., Vladimíra Falady. 

Nákup bude hrazen z prostředků společnosti. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
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K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/173/2021. 

7.  Žádost o navýšení kapacity MŠ, ZŠS a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička 

Předložila: Ing. Marie Lustová – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/52/2021 

Předložena výše uvedená žádost ředitelky MŠ, ZŠS a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička  

Mgr. K. Viktorové o souhlas s povolením navýšení kapacity žáků školy a školní družiny. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/174/2021. 

8.  Žádost o finanční podporu – Viktor Koloušek 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost o finanční podporu 

Předložena výše uvedená žádost předsedy spolku kulturistiky a fitness RestartSoběslav  

Bc. Marcela Tláška o finanční podporu pro V. Kolouška, mistra ČR staršího dorostu v roce 

2021. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/175/2021. 

9.  Žádost o finanční podporu – Soběslávka, z. s. – akce „Zažít město jinak“ 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: KO-IA/6/2021 

Předložena výše uvedená žádost spolku Soběslávka, z. s., Soběslav, o souhlas s konáním akce 

„Zažít město jinak“ a o finanční příspěvek na tuto akci. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/176/2021. 

10. Pozemky, smlouvy 

Ha-vel internet, s. r. o., Ostrava – smlouva na poskytování služeb KIVS-CMS 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/24/2021 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/177/2021. 

Vladimíra a Milan Mocovi, Soběslav – prodej části pozemku p. č. 325/2 

RM se k záležitosti vrátí na některém z dalších jednání. 

Mráz Josef, Soběslav – koupě pozemku p. č. 2103/347 v k. ú. Soběslav 

Předložila: Bc. Pavlína Chalupská – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/54/2021 

Předložen návrh koupě výše uvedeného pozemku. Navrhovaná kupní cena činí 400 Kč/m
2
. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/178/2021. 

ÚZSVM, Praha – bezúplatný převod pozemku p. č. 3908/1 v k. ú. Soběslav 

Předložila: Bc. Pavlína Chalupská – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/59/2021 

Předložen návrh bezúplatného převodu výše uvedeného pozemku. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/179/2021. 
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11. Různé 

Dům čp. 150/I – prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci 

Předložila: Bc. Pavlína Chalupská – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/60/2021 

V souvislosti s přípravou majetkoprávního vypořádání bytových jednotek v domech čp. 150  

a 151 na náměstí Republiky v Soběslavi předloženo výše uvedené prohlášení vlastníka. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/180/2021. 

Elektro Novák, a. s. Soběslav – prodloužení nájemní smlouvy 

Předložila: Bc. Pavlína Chalupská – pracovnice OOSM MěÚ  

Příloha: OOSM/61/2021 

Předložen návrh prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru firmě 

Elektro Novák, a. s., Soběslav o dalších 5 let. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/181/2021. 

Senior-dům Soběslav – žádost o schválení materiálního daru (firma AG FOODS Group, 

a. s., Česká lékárna holding, a. s.) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Z. Petráskové o souhlas s přijetím 

materiálního daru 

Předložena výše uvedená žádost. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 15/182/2021. 

Pomoc Moravě 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

V návaznosti na minulé jednání RM a škody způsobené červnovým tornádem na Moravě 

předložen návrh poskytnutí finanční částky 200.000 Kč obci Moravská Nová Ves a dále 

částky 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves na opravu poškozeného 

kostela. Návrh bude formou změny rozpočtu města předložen na zářijovém jednání ZM. 

Místní referendum 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ  

Předložena informace o zaslání stanoviska Města Soběslav k podané žalobě Přípravného 

výboru pro konání místního referenda. Dne 23. 8. 2021 obdrželo město další vyjádření 

právního zástupce Přípravného výboru. Krajský soud ve věci žaloby zatím nerozhodl. 

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Dohody s jednatelem SMS, s. r. o., panem V. Faladou o ukončení provozu letního 

koupaliště. 

 V souvislosti se záměrem Impregnace Soběslav, s. r. o., výstavby nové prodejní haly 

v lokalitě Na Pískách informoval o nutnosti věnování větší pozornosti a řešení 

problému v okolí bytových domů v této lokalitě (čp. 119 a 120). 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 

 Dotaz na průběh nástavby Senior-domu Soběslav. Starosta města – stavba běží dle 

harmonogramu. Prováděcí firma má potřebný stavební materiál zajištěn. 

Mgr. Michal Pánek 

 Informoval o schůzce se zástupci VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., České 

Budějovice, která bude realizovat odtěžení sedimentu z řeky Lužnice. 
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Mgr. Alena Krejčová 

 Dotaz na průběh rekonstrukce a přístavby MŠ Nerudova ul. Místostarosta města 

informoval o průběhu rekonstrukce a současné situaci, v současnosti je domluveno 

otevření MŠ od 6. 9. 2021. 

 Informovala o pokračujících jednáních Výboru pro rozvoj PZ Soběslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.  

 

 

 

 


