ZÁPIS
17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu.
Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová,
MUDr. Lubomír Kříž, Mgr. Petr Lintner
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Omluveni: Ludmila Zbytovská
Hosté: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., Marie Vodáková – ekonomka SMS, s. r. o.
Jednání 17. 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. Výsledek hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 SMS, s. r. o.
2. Návštěva areálu Goldim, spol. s r. o.
3. Změna organizační struktury MěÚ
4. Hláska – redakční rada, podoba měsíčníku Hláska
5. ČOV – návrh modernizace a oprav
6. Výběrová řízení
7. Pozemky, smlouvy
8. Různé
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 16. jednání RM ze dne 9.
června 2015 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Alena Krejčová a
MUDr. Lubomír Kříž.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
Před zahájením jednání informoval Mgr. Petr Lintner o neuskutečnění návštěvy pana Brabce,
Hořice na Šumavě, který pro město zhotovuje model historického centra města, a to
z časových důvodů. Pan Brabec zaslal fotografie téměř dokončeného modelu elektronickou
cestou.
1. Výsledek hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 SMS, s. r. o.
Předložil: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., který byl přítomen jednání RM
Příloha: Zpráva a rozbor hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2014; Návrh rozdělení
hospodářského výsledku z roku 2014; Návrh rozpočtu a odpisového plánu pro rok 2015; Letní
koupaliště Soběslav – vyhodnocení sezony 2014
Hospodaření SMS, s. r. o., v roce 2014 skončilo kladným výsledkem ve výši 30 494,21 Kč
(viz příloha). Předložen návrh na rozdělení výsledku hospodaření (viz příloha). Hospodaření
společnosti projednala rovněž dozorčí rada SMS, s. r. o., a to dne 18. 6. 2015.
Jednatel SMS, s. r. o., odpověděl na jednotlivé dotazy členů RM. Ve spolupráci s městem
bude dořešena otázka sociálního fondu organizace.
Rada města diskutovala o provozu letního koupaliště a opravách obkladů bazénu, které budou
řešeny po skončení letošní sezony ve spolupráci s projektantem a dodavatelskou firmou
v rámci záruky.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/175/2015.
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2. Návštěva areálu Goldim, spol. s r. o.
Členové RM navštívili nový areál firmy Goldim, spol. s r. o., umístěný v prostoru bývalé
centrální kotelny na sídlišti Svákov.
3. Změna organizační struktury MěÚ
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: KT/6/2015
Předložen návrh změny organizační struktury úřadu spočívající v navýšení počtu pracovníků
OOSM MěÚ, oddělení právní, o jednoho nového pracovníka (přestupkové řízení) a navýšení
stávajícího úvazku administrativní pracovnice z 0,625 úvazku na úvazek plný. Celkový počet
pracovníků po změně činí: pracovníci MěÚ 66,5; Městská policie 5+2; uvolnění členové ZM
2.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/176/2015.
4. Hláska – redakční rada, podoba měsíčníku Hláska
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
V návaznosti na jednání RM dne 26. 5. 2015 předložen návrh složení redakční rady. Změny
podoby měsíčníku budou projednány po předložení návrhů novou redakční radou.
Rada města poděkovala dosavadním členům redakční rady – panu Kamilu Modlovi a
Jaroslavě Kohoutové za jejich dlouholetou činnost.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/177/2015.
5. ČOV – návrh modernizace a oprav
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Soběslav, čistírna odpadních vod – koncepce modernizace a oprav zpracovaná
pracovníky Čevak, a. s., České Budějovice
Předložena koncepce modernizace a oprav ČOV Soběslav (viz příloha). Návrh modernizace
bude zpracován variantně, a to při zachování její kapacity do 10 tis. ekvivalentních obyvatel.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/178/2015.
6. Výběrová řízení
Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy domu
č. p. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi“
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení
Seznámil s průběhem výběrového řízení (viz příloha). Komise doporučila jako vítěze VŘ
firmu Ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice, za cenu 285 000 Kč + DPH.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/179/2015.
Výběrové řízení na dodavatele akce „Revitalizace části ulice Palackého v Soběslavi –
stavební úpravy – 2. etapa“
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení
Seznámil s průběhem výběrového řízení (viz příloha). Firma KAVEX CB, s. r. o., České
Budějovice, která měla nejnižší nabídkovou cenu (1 755 647 Kč + DPH) byla vyzvána ke
zdůvodnění některých příliš nízkých položek rozpočtu. Firma položky nezdůvodnila a
z výběrového řízení odstoupila. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu Spilka a Říha, s. r.
o., Soběslav, za cenu 2 285 477 Kč + DPH.
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Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/180/2015.
Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava místní komunikace – ul. Nová v Soběslavi“
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení
Seznámil s průběhem výběrového řízení (viz příloha). Komise doporučila jako vítěze VŘ
firmu Vialit Soběslav, spol. s r. o., za cenu 240 295 Kč + DPH.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/181/2015.
Výběrové řízení na dodavatele akce „Plynová kotelna „K3“ náměstí Soběslav – výměna
teplovodních plynových kotlů“
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení
Seznámil s průběhem výběrového řízení (viz příloha). Nabídka firmy Roman Smrž, Malšice,
byla z důvodu nesplnění požadavků vyřazena. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu TIP N
+ V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1 188 441 Kč + DPH.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/182/2015.
Výběrové řízení na dodávku a montáž ocelového schodiště do lednice v areálu městského
hradu
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení
Seznámil s průběhem výběrového řízení (viz příloha). Komise doporučila jako vítěze VŘ
firmu František Kouba - AGROSERVIS, Rybova Lhota, za cenu 296 188 Kč + DPH.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/183/2015.
Výběrové řízení na propachtování rybníků v k. ú. Rybova Lhota (Mořátko, Rohlíček,
Návesník, Prostřední a Velký Radimovský)
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: KT/7/2015
Zmíněné rybníky má v pronájmu do konce roku 2015 Rybářství Třeboň, a. s. Předložena
informace o zveřejnění záměru pronájmu rybníků ve vlastnictví města nacházejících se v k. ú.
Rybova Lhota. Zájem o pacht rybníku Mořátko projevil pouze pan Jiří Koranda, Radimov, a
zájem o pacht rybníku Rohlíček projevil pouze pan Václav Klečacký, Soběslav. Předložen
návrh na uzavření pachtovních smluv na oba zmíněné rybníky.
Na propachtování zbylých třech rybníků (Návesník, Prostřední a Velký Radimovský) bylo
vypsáno výběrové řízení. Tajemník MěÚ seznámil s průběhem VŘ (viz příloha). Komise
doporučila jako vítěze VŘ firmu Milan Liška, Řípec, s ročním pachtovným ve výši 51 300
Kč.
Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 1 (Mgr. Petr Lintner); Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/184/2015.
Grantový program JčK „Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje“ –
žádost o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce sportovní haly
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Informace o podané žádosti o dotaci z dotačního programu JčK „Rozvoj hospodářství slabých
oblastí Jihočeského kraje – 2. výzva“ na dovybavení sportovní haly (tribuna, basketbalové
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koše). Pořízení basketbalových košů a tribuny bylo schváleno usnesením RM č. 16/167/2015
ze dne 9. 6. 2015.
Součástí podané žádosti musí být závazek města na dofinancování akce ve výši 108 610 Kč
z rozpočtu města. Celkové náklady projektu činí 543 048 Kč.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/185/2015.
Vybudování parkoviště ve Wilsonově ulici v Soběslavi
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Rekapitulace výběrového řízení
Seznámil s průběhem výběrového řízení (viz příloha). Z důvodu vysoké realizační ceny a
nedostatku finančních prostředků ve schváleném rozpočtu města předložen návrh na zrušení
výběrového řízení.
Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 0; Proti: 1 (Mgr. Vladimír Drachovský)
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/186/2015.
7. Pozemky, smlouvy
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice – darovací smlouva na zajištění
volnočasových aktivit dětí (AIKIDO TJ Spartak Soběslav)
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh darovací smlouvy. O přijetí finančního daru bude doplněn návrh změny
rozpočtu č. 2 města Soběslavi projednaný na ZM dne 24. 6. 2015.
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/187/2015.
8. Různé
Cyklistické závody „Okolo Jižních Čech“ – žádost o finanční příspěvek
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost cyklistického klubu Jindřichův Hradec o finanční příspěvek
V návaznosti na jednání RM dne 28. 4. 2015 informoval o jednání s organizátory závodu a
podmínek poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč (viz příloha). Na základě
poskytnutého finančního příspěvku městem by na území města v rámci závodu proběhla
rychlostní prémie.
V rámci diskuze se rada města shodla na neposkytnutí finančního příspěvku.
Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se:
• Studijní cesty organizované Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska na
Slovensku ve dnech 6. - 12. 6. 2015.
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Návštěvy partnerského města Sabinov v souvislosti s kulturně společenskou akcí „Dny
Sabinova“ ve dnech 10. – 12. 6. 2015.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Alena Krejčová
• Informovala o vypsání výběrového řízení na dodání klimatizace do části MŠ Duha,
které bylo následně z důvodu nových skutečností zjištěných v průběhu VŘ zrušeno.
• Informovala o špatném stavu střechy na staré části budovy MŠ Duha, kterou bude
nutné v průběhu příštích dvou až třech let vyměnit. Náklady na výměnu bude nutné
zahrnout do rozpočtu města.
• Vyjádřila pochvalu za organizaci festivalu Dobrovol 2015 konaného 20. 6. 2015.
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•

Předložila návrh na zakoupení nových židlí užívaných při svatebních obřadech v
kostele sv. Marka. Návrh připraví společně s pracovnicí OOSM paní K. Křiklánovou.
Mgr. Petr Lintner
• Požádal o doplnění košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy na sídliště v Družstevní
ulici. Místostarosta města zajistí instalaci ve spolupráci se SMS, s. r. o.
MUDr. Lubomír Kříž
• Informoval o bohatém programu Veselských slavností konaných ve dnech 19. a 20. 6.
2015. Tajemník MěÚ zjistí rozpočet těchto slavností.
Jednání RM skončilo v 17 hodin.

V Soběslavi dne 23. 6. 2015
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