
Z Á P I S 

 17. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 25. června 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. Alena Krejčová,  

  Mgr. Petr Lintner, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Omluveni: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ, Mgr. Michal Pánek 

Host: Vladimír Falada jednatel 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. SMS, s. r. o. – rozbor hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

2. Využití bývalého areálu Hedva 

3. Odměna řediteli ZŠ E. Beneše – branná soutěž 

4. Odměna ředitelům ZŠ a MŠ – částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 

5. ZŠ E. Beneše – souhlas s podáním žádosti 

6. MŠ Nerudova – souhlas s pořízením majetku 

7. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 16. jednání RM ze dne 10. června 

2019 žádné připomínky. 

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

Valeš.  

Zápis z jednání provede starosta města Ing. Jindřich Bláha. 

1.  SMS, s. r. o. – rozbor hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

Předložil: Vladimír Falada – jednatel SMS, s. r. o., který byl přítomen jednání RM 

Příloha: Zpráva a rozbor hospodaření za rok 2018; Návrh na rozdělení hospodářského 

výsledku z roku 2018; Plán pořízení DHIM na rok 2019; Plán oprav bytů a nebytových 

prostor na rok 2019; Návrh odpisového plánu na rok 2019; Výrok nezávislého auditora 

Hospodaření SMS, s. r. o., v roce 2018 skončilo kladným výsledkem ve výši 692.170,48 Kč. 

V této souvislosti předložen návrh na rozdělení tohoto hospodářského výsledku. 

Jednatel. p. Falada dále informoval členy RM o činnosti tepelného hospodářství a špatném 

stavu obložení bazénu na koupališti v Soběslavi. Zároveň odpověděl členům RM na dotazy 

týkající se oprav bytového fondu města.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/179/2019.  

2.  Využití bývalého areálu Hedva 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Studie Revitalizace bývalého areálu „Hedva“ v Soběslavi; Návrh rozdělení pozemků; 

Výňatek ze znaleckého posudku na stanovení ceny 

Předložena výše uvedená studie zpracovaná Vl. Líkařem, Soběslav, řešící možné budoucí 

využití areálu bývalé Hedvy včetně návrhu rozdělení pozemků mezi Jihočeský kraj a město 

Soběslav.  

Dále předložen znalecký posudek ceny areálu zpracovaný Ing. Pavlem Huškem, Staré 

Hodějovice.  
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RM se shodla na zpracování jednoduché studie zástavby volných pozemků, které jsou 

navrženy na převod do majetku města.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/180/2019.  

3.  Odměna řediteli ZŠ E. Beneše – branná soutěž 

Předložila: Ing. Marie Lustová – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/49/2019 

Předložen návrh odměny řediteli ZŠ tř. Dr. E. Beneše za přípravu a organizační a praktické 

zajištění branné soutěže žáků 2. stupně základních škol. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/181/2019.  

4.  Odměna ředitelům ZŠ a MŠ – částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 

Předložila: Ing. Marie Lustová – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/51/2019 

Předložen návrh odměn ředitelům a ředitelkám ZŠ a MŠ z rozvojového programu MŠMT 

„Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 

mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“.  

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 1 (Mgr. Krejčová u odměny pro ředitelku MŠ Duha); Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/182/2019.  

5.  ZŠ E. Beneše – souhlas s podáním žádosti do Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělání  

Předložila: Irena Klečatská – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/48/2019 

Předložena žádost ředitele ZŠ Dr. E. Beneše Mgr. Vlastimila Říhy o souhlas s podáním výše 

uvedené žádosti o dotaci.    

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/183/2019.  

6.  MŠ Nerudova – souhlas s pořízením majetku – pergola nad pískoviště 

Předložila: Irena Klečatská – pracovnice OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/50/2019 

Předložena žádost ředitelky MŠ Nerudova Bc. Evy Kuklové o souhlas s pořízením majetku.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/184/2019.   

7.  Různé 

Elektro Novák, a. s., Soběslav – kupní smlouva na dodávku a montáž kuchyněk v domě 

čp. 1/I 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/8/2019 

Předložen cenový návrh na dodávku a montáž třech kuchyněk do budovy čp. 1/I na náměstí 

Republiky v Soběslavi.   

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/185/2019.  

Bytová komise RM – přenechání městských bytů do nájmu 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: OOSM/52/2019 

Předloženo doporučení bytové komise RM z 25. 6. 2019.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/186/2019.   
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Žádost ředitelky MŠ Duha – pořízení dlouhodobého hmotného majetku (elektrický 

přístroj LUX UNIPROF) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost ředitelky MŠ Duha 

Předložena žádost ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové o souhlas s pořízením 

dlouhodobého hmotného investičního majetku – elektrického přístroje LUX UNIPROF na 

údržbu podlahových krytin.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/187/2019.  

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Přerušení činnosti školních družin ZŠ v Soběslavi o hlavních prázdninách 2019 

(příloha).  

 Budoucí realizaci plynovodu v Okružní ulici v Soběslavi. K této záležitosti se RM 

vrátí na některém z příštích jednání.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Doporučil zakoupení nové insignie (závěsného státního znaku) pro oddávající. 

Mgr. Alena Krejčová 

 Tlumočila členům RM poděkování od tanečního studia United Movement za 

schválenou podporu.  

 Doporučila vzhledem k zápisům do MŠ v letošním roce přehodnotit školské obvody.  

Michal Turek 

 Upozornil na znečištěnou dlažbu na jižní straně náměstí Republiky. Bude řešit 

místostarosta města prostřednictvím SMS, s. r. o. 

 Vznesl dotaz na úpravu okolí Nového rybníka. Starosta města – úprava se připravuje, 

vlastní realizace bude po zrušení železniční trati.  

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:30 hodin.  

 


