ZÁPIS
16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 9. června 2015 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu.
Členové rady: Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová,
MUDr. Lubomír Kříž, Mgr. Petr Lintner, Ludmila Zbytovská
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Omluveni: Ing. Jindřich Bláha
Host: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS
Jednání 16. schůze rady města zahájil a řídil místostarosta města Mgr. Vladimír
Drachovský. Po uvítání všech přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech
bodech svého programu jednání.
Rada města schválila tento program jednání:
1.
Soběslavské slavnosti 2015 – návrh programu
2.
Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2015
3.
Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města – II. kolo
4.
Výběrová řízení (kanalizace Zátkova, Vrchlického, ZŠ Komenského)
5.
Pozemky, smlouvy
a)
OOSM/42/2015 – Koupě části pozemku parc. č. 1787 v k. ú. Soběslav ve
Wilsonově ulici od sourozenců Výborných
6.
Různé
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 15. jednání RM ze dne 26.
května 2015 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady MUDr. Lubomír Kříž a
Mgr. Petr Lintner.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Soběslavské slavnosti 2015 – návrh programu
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS, který byl přítomen jednání RM
Příloha: Návrh programu Soběslavských slavností
Předložen návrh programu a organizace Soběslavských slavností, které se budou konat 19. 9.
2015 (viz příloha). Ředitel KDMS odpověděl na jednotlivé dotazy členů RM.
Připomínky členů RM k předloženému návrhu programu:
• Historickou scénu 3 přesunout před koncert kapely JEN TAK TAK.
Předpokládané finanční náklady slavností činí cca 370 000 Kč při spoluúčasti KDMS cca
240 000 Kč.
Ředitel KDMS informoval o záměru využití dvoru KD pro kulturní akce v létě 2016.
V současnosti probíhá anketa mezi obyvateli okolních domů. Zároveň informoval o koncertu
organizovaném Husitským muzeem Tábor v neděli 20. 9. 2015 v prostorách městského kina u
příležitosti výročí Otakara Ostrčila.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/162/2015.
2. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2015
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/6/2015
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Předložen návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření č. 2/2015
v celkovém objemu 48 857 600 Kč.
Současně předloženo shrnutí nabídek na zhodnocení volných finančních prostředků města ve
výši 35 mil. Kč. Ze čtyř peněžních ústavů podala nejvýhodnější nabídku Oberbank AG. Mgr.
Alena Krejčová – nabídky zhodnocení volných finančních prostředků projedná finanční výbor
dne 15. 6. 2015.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/163/2015.
3. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města – II. kolo
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM
Příloha: OOSM/43/2015
Předložen seznam žadatelů o půjčku z FRB pro rok 2015 – 2. kolo. Komise FRB projednala a
odsouhlasila jednotlivé žádosti na svém jednání dne 1. 6. 2015. Část finančních prostředků ve
výši 220 002 Kč bude použita Městem Soběslav na rekonstrukci bytu č. p. 245/III ve
Wilsonově ulici.
Pravidla pro poskytování půjček budou komisí FRB aktualizována a předložena RM do konce
letošního roku.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/164/2015.
4. Výběrová řízení (kanalizace Zátkova, Vrchlického, ZŠ Komenského)
Výběrové řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy ZŠ Komenského Soběslav –
zateplení východní strany fasády“
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Hodnotící tabulka
Seznámil s průběhem VŘ. Obesláno bylo celkem 5 firem. Firma V. Procházka, Soběslav, se
z VŘ omluvila, firma Stanislav Návrat, Bechyně, nabídku nepodala. Komise doporučila jako
vítěze VŘ firmu Radek Bouška, Chotoviny, za cenu 331 264 Kč + DPH (viz příloha).
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/165/2015.
Výběrové řízení na dodavatele opravy havarijního stavu kanalizace v ulici Vrchlického
a Zátkova v Soběslavi
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Hodnotící tabulka
Seznámil s průběhem VŘ. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu Chališ, spol. s r. o.,
Tábor, za cenu 1 065 630 Kč + DPH.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/166/2015.
Výběrové řízení na dodavatele basketbalových košů a tribuny do sportovní haly
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Hodnotící tabulka
Informace o průběhu výběrového řízení. Obeslány byly celkem 3 firmy. Firma e-White, s. r.
o., Jílové u Prahy, nabídku nepodala. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu GLOBAL
SPORT ČUPA, s. r. o., Frýdlant, za cenu 448 800 Kč + DPH (viz příloha).
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/167/2015.
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5. Pozemky, smlouvy
Ing. Irena Červenková, Praha, Ing. Eva Výborná, Soběslav, a Ing. arch. Pavel Výborný,
České Budějovice - koupě části pozemku parc. č. 1787 v k. ú. Soběslav ve Wilsonově ulici
v Soběslavi
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM
Příloha: OOSM/42/2015
Předložena nabídka sourozenců Výborných na prodej části zmíněného pozemku o výměře cca
27 m2 městu Soběslav v souvislosti s připravovanou výstavbou parkoviště ve Wilsonově ulici.
Navržená kupní cena činí dle znaleckého posudku 170 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/168/2015.
6. Různé
Výběrové řízení na dodavatele akce „Plynová kotelna „K3“ náměstí Soběslav – výměna
teplovodních plynových kotlů“ – jmenování komise
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh komise pro výběr dodavatele.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/169/2015.
DSO Soběslavsko – účast města na společném projektu „Zlepšení vybavenosti a
osvětlení veřejných prostor obcí DSO Soběslavsko“; smlouva o dílo s firmou JAFA
BETON STYL, Pohnánec, Mladá Vožice
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Cenová nabídka od firmy JAFA BETON STYL, Pohnánec, Mladá Vožice
Informace o účasti města na společném projektu obcí sdružených v DSO Soběslavsko.
Cenová nabídka od firmy JAFA BETON STYL, Pohnánec, Mladá Vožice, na nákup
městského mobiliáře za cenu 69 729 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/170/2015.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o převodu práv a povinností ze
stavebního povolení (předání přeložky kabelového vedení NN budované v souvislosti se
stavebními úpravami sportovní haly)
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh smlouvy, kterou město předává firmě E.ON Distribuce, a. s., energetické
zařízení (přeložka kabelového vedení NN) budované v souvislosti se stavebními úpravami
sportovní haly.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/171/2015.
Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav – smlouva o dílo na opravu chodníku v ulici
U Jatek
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložena cenová nabídka firmy Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, na opravu
chodníku – 344 199 Kč + DPH. Další oslovené firmy – Karel Kovář, Klenovice, a Spilka a
Říha, s. r. o., Soběslav, nabídku nepodaly z důvodu nedostatečných kapacit.
Předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag, a. s., provozní jednotka
Soběslav.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/172/2015.
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Rozšíření programu 4. zasedání ZM
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Informace o jednání kontrolního výboru ZM konaného dne 2. 6. 2015 a návrh na rozšíření
programu 4. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24. 6. 2015.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/173/2015.
Diakonie ČCE – středisko Rolnička – oznámení o konání akce „Dobrovol –
multikulturní festival v Soběslavi“
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Oznámení Diakonie ČCE Rolnička
Oznámení o konání akce (viz příloha).
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 16/174/2015.
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Pozvání členů RM na Komorní festival – Setkání s hudbou 2015, který se koná
v Soběslavi ve dnech 2. – 12. 7. 2015.
• Pozvání členů RM na oslavu u příležitosti 40 let otevření požární stanice Soběslav,
která se koná 19. 6. 2015 od 11.00 hod.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Petr Lintner
• Požádal o možnost návštěvy pana Brabce, Hořice na Šumavě, který pro město
zhotovuje model historického centra města. Návštěva se uskuteční v pondělí 15. 6.
2015 za účasti místostarosty města, Mgr. Petra Lintnera a zástupce Husitského muzea.
• Vznesl dotaz na možnost ochrany stříbrných smrků napadených mšicemi na území
města. Tajemník MěÚ – k přemnožení mšic došlo vlivem mírné letošní zimy, možnou
ochranou dle odborníka je intenzivní zálivka. Chemická ochrana v zastavěné části
města je problémová.
Mgr. Alena Krejčová
• Požádala o informaci týkající se doby prodeje pozemků pro rodinné domy na sídl.
Svákov. Místostarosta města – v příštím roce proběhne zasíťování zmíněných
pozemků, prodej je pravděpodobný na přelomu roku 2016 - 2017.
Ludmila Zbytovská
• Předložila návrh položení květin u pomníku mistra Jana Husa na nám. Republiky
v Soběslavi v souvislosti s výročím jeho upálení 6. července 1415.
• Informovala o problémech s parkováním v ulici Lustigova v Soběslavi. Místostarosta
města – situaci řeší MP Soběslav ve spolupráci s OVRR MěÚ.
Jednání RM skončilo v 16.15 hodin.
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