
Z Á P I S 

 17. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 8. září 2020 od 13:00 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 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Omluven: Mgr. Michal Pánek 

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. Dopravní přestupní terminál a železniční koridor - informace 

2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2020 

3. Stánek s občerstvením na náměstí Republiky 

4. Pozemky, smlouvy 

a) KT/23/2020 – Kapex, s. r. o., České Budějovice – ukončení smlouvy; Dimatex CS,  

s. r. o., Stráž nad Nisou – uzavření smlouvy (sběr použitého textilu) 

b) OOSM/70/2020 – Doležal P., Soběslav – prodej části pozemku p. č. 1181/1  

v k. ú. Soběslav  

c) OOSM/77/2020 – Motor Jikov strojírenská, a. s., Soběslav – směnná smlouva 

d) OOSM/78/2020 – ÚZSVM, Praha – bezúplatný převod pozemků p. č. 4010 a 4012/3 

v k. ú. Soběslav 

e) OOSM/79/2020 – ÚZSVM, Praha – koupě pozemků p. č. 4011/1 a 2651/2  

v k. ú. Soběslav 

5. Různé  

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 16. jednání RM ze dne 25. srpna 2020 

žádné připomínky. 

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

Krejčová.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Dopravní přestupní terminál a železniční koridor - informace 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Zápis z jednání se zástupci DSO Soběslavsko a zástupci Správy železnic, s. o. 

V souvislosti s realizací IV. železničního koridoru a zájmu o bezúplatný převod pozemků pod 

stávající tratí předložena informace o jednání se zástupci SŽ, s. o., Praha, o podmínkách  

a postupu tohoto převodu, které se uskutečnilo 19. 8. 2020. Z důvodu připravovaného 

rozpuštění DSO Soběslavsko budou na SŽ, s. o., doručeny nové žádosti o bezúplatný převod 

jednotlivými obcemi. Zároveň bude zahájena příprava na PD k územnímu řízení plánované 

cyklostezky. 

Dále předložena informace o pokračující stavbě železničního koridoru. Tato informace byla 

zveřejněna rovněž v Hlásce č. 8. RM navštíví stavbu v rámci svého jednání dne 6. 10. 2020. 

Dále starosta města informoval o jednání se zástupci SŽ, s. o., která přebírá projekt venkovní 

části dopravního přestupního terminálu. Město by mělo hradit mobiliář. 

Dále předložena informace o pokračující přípravě rekonstrukce výpravní budovy, která je 

majetkem města. V zimních měsících by mělo být vydáno nové stavební povolení a následně 

vypsáno výběrové řízení s předpokladem realizace 2021 – 2022 tak, aby budova byla 
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dokončena nejpozději v září 2022 společně s dokončením stavby IV. železničního koridoru 

Soběslav – Doubí u Tábora.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/239/2020. 

2.  Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2020 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: FO/16/2020 

Předložen návrh změny rozpočtu města Soběslavi na rok 2020 – Rozpočtové opatření č. ZM 

3/2020 zpracovaný pracovnicí FO MěÚ Mgr. Lucií Krejčí. Návrh změny rozpočtu bude 

projednán FV ZM dne 14. 9. 2020. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/240/2020. 

3.  Stánek s občerstvením na náměstí Republiky 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/22/2020 

Předložena informace o termínu dokončení stavby stánku občerstvení a jeho následným 

vybavením zařízením nutným k provozu. KHS Č. Budějovice vydala 3. 9. 2020 souhlas s jeho 

provozováním. 

Dále předložen návrh zakoupení stolu a židliček pro venkovní posezení. RM se shodla na 

návštěvě stánku v rámci svého příštího jednání s cílem dohody na kompletním venkovním 

vybavení a provozu. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/241/2020. 

4.  Pozemky, smlouvy 

Kapex, s. r. o., České Budějovice – ukončení smlouvy; Dimatex CS, s. r. o., Stráž nad 

Nisou – uzavření smlouvy (sběr použitého textilu) 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/23/2020 

Z důvodu dlouhodobých problémů s vývozem kontejnerů na použitý textil předložen návrh 

ukončení smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu s firmou KAPEX,  

s. r. o., České Budějovice, dohodou k 30. 9. 2020 a zároveň předložen návrh nové smlouvy  

o spolupráci mezi městem Soběslav a firmou Dimatex CS, spol. s r. o., Stráž nad Nisou, od  

1. 10. 2020. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/242/2020. 

Doležal P., Soběslav – prodej části pozemku p. č. 1181/1 v k. ú. Soběslav 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/70/2020 

Předložen návrh prodeje části výše uvedeného pozemku. Navrhovaná cena prodeje dle 

znaleckého posudku činí 116,13 Kč/m
2
. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/243/2020. 

Motor Jikov strojírenská, a. s., Soběslav – směnná smlouva 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/77/2020 

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. ZM 4/027/2019 ze dne 17. 4. 2019 

předložena výše uvedená směnná smlouva. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/244/2020. 
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ÚZSVM, Praha – bezúplatný převod pozemků p. č. 4010 a 4012/3 v k. ú. Soběslav 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/78/2020 

Předložen návrh bezúplatného převodu výše uvedených pozemků. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/245/2020. 

ÚZSVM, Praha – koupě pozemků p. č. 4011/1 a 2651/2 v k. ú. Soběslav 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/79/2020 

Předložen návrh koupě výše uvedených pozemků. Navržená kupní cena za každý pozemek 

jednotlivě činí 7.000 Kč. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 17/246/2020. 

5.  Různé 

Průmyslová zóna Soběslav 

Předložili: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: Petice „Nesouhlas s výstavbou Průmyslové zóny Soběslav“ 

Starosta města informoval o jednáních se zástupci firmy Exprin. RM se shodla na nutnosti 

informování členů ZM a občanů města o vývoji současných jednání o podobě průmyslové 

zóny. 

Tajemník MěÚ informoval o předání petice MěÚ Soběslav v pondělí dne 7. 9. 2020. 

V současnosti je posuzováno, zda podání splňuje náležitosti petice dle zákona. 

Dále RM vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ týkající se: 

 Přípravy voleb do zastupitelstev krajů včetně nutných hygienických opatření 

v jednotlivých OVK. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. A. Krejčová 

 Informovala o možnosti vánočního osvětlení kašny na náměstí Republiky, na některé 

z dalších jednání RM připraví konkrétní návrh. Dále informovala o nutnosti výměny 

části nefunkčních světelných řetězů. 

 Dotaz, zda se s ohledem na vývoj nákazy uskuteční soběslavské slavnosti.  

Mgr. P. Valeš – s konáním slavností počítáme, kapacita slavností splňuje stávající 

limity. 

 

 

Jednání RM skončilo v 15:15 hodin.  

 

 

 

 


