
Z Á P I S 

 18. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 22. září 2020 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 (dostavila se 

v průběhu jednání), Mgr. Petr Lintner, Mgr. Michal Pánek, Michal Turek 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Omluveni: Mgr. Petr Valeš 

Jednání 18. 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. Stánek s občerstvením na náměstí Republiky 

2. Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 

3. Senior-dům Soběslav – žádost o schválení přijetí materiálního daru 

4. Soběslavská chasa mladá – žádost o změnu účelu použití dotace 

5. SK Domeček, oddíl kanoistiky – žádost o příspěvek na zakoupení závodní lodě 

6. Program jednání 11. ZM 

7. Pozemky, smlouvy 

a) Landwork, s. r. o., Kardašova Řečice – Chlebov čp. 13 – kompletní rekonstrukce 

elektroinstalace 

b) Čevak, a. s., České Budějovice – vodovod u DDM (posunutí termínu)  

8. Různé  

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 17. jednání RM ze dne 8. září 2020 

žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner  

a Mgr. Michal Pánek.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Stánek s občerstvením na náměstí Republiky 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

V návaznosti na minulé jednání RM předložena informace o oficiálním zahájení provozu 

stánku s občerstvením v sobotu 19. 9. 2020 spolu s návrhem venkovního posezení. RM se 

shodla na pořízení stolů, židlí, barových stolků a plynových ohřívačů ještě v letošním roce. Po 

skončení jednání se RM seznámila s vlastním provozem stánku. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/247/2020. 

2.  Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Předložena informace o přípravě voleb do zastupitelstva JčK a Senátu PČR, které se uskuteční 

2. a 3. 10. 2020. Z důvodu rekonstrukce předprostoru škol dojde ke změně umístění volební 

místnosti v ZŠ E. Beneše do pavilonu prvního stupně ZŠ. Dne 9. 9. 2020 proběhlo první 

zasedání okrskových volebních komisí, 23. 9. 2020 se uskuteční školení předsedů  

a místopředsedů OVK, koncem tohoto týdne proběhne distribuce hlasovacích lístků. 

Tajemník MěÚ seznámil členy RM s hygienickými opatřeními při činnosti OVK. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/248/2020. 
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3.  Senior-dům Soběslav – žádost o schválení přijetí materiálního daru (ČESKÁ 

LÉKÁRNA HOLDING, a. s., Brno) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost o schválení materiálního daru 

Předložena výše uvedená žádost ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/249/2020. 

4.  Soběslavská chasa mladá – žádost o změnu účelu použití dotace 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost o změnu účelu použití dotace 

Předložena výše uvedená žádost vedoucího folklórního souboru Soběslavská chasa mladá  

Bc. Vojtěcha Hrůši. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/250/2020. 

5.  SK Domeček, oddíl kanoistiky – žádost o příspěvek na zakoupení závodní lodě 

Předložil: Mgr. Petr Lintner – člen RM 

Příloha: Žádost o příspěvek na zakoupení závodní lodě 

Předložena výše uvedená žádost vedoucí oddílu kanoistiky SK Domeček Soběslav  

J. Lagnerové. 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/251/2020. 

Na jednání se dostavila Mgr. Alena Krejčová. 

6.  Program jednání 11. ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

V souvislosti s vývojem nákazy koronaviru a zabezpečení dostatečných odstupů, jak členů 

ZM, tak občanů města, se bude jednání ZM dne 23. 9. 2020 konat ve velkém sále KDMS. 

RM podrobně projednala bod 5 jednání ZM – Průmyslová zóna Soběslav.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/252/2020. 

7.  Pozemky, smlouvy 

Landwork, s. r. o., Kardašova Řečice – Chlebov čp. 13 – kompletní rekonstrukce 

elektroinstalace 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Návrh rozpočtu elektroinstalace ve společenském centru v Chlebově 

V souvislosti s přípravou akce „Stavební úpravy společenského centra v Chlebově“ 

předložena cenová nabídka kompletní výměny elektroinstalace v tomto objektu zpracovaná 

firmou LANDWORK, s. r. o., K. Řečice. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/253/2020. 

Čevak, a. s., České Budějovice – vodovod u DDM (posunutí termínu provedení díla) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/254/2020. 
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8.  Různé 

Prodej Avie JSDH Soběslav 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/17/2020 

V souvislosti s pořízením nového dopravního automobilu pro JSDH Soběslav předložen 

návrh prodeje stávajícího automobilu Avia. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/255/2020. 

Výběrové řízení na dodavatele „Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov a výstavba hřiště 

v Nedvědicích“ – jmenování komise 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh hodnotící komise. 

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

Na příští jednání RM předloží místostarosta města projektovou dokumentaci obou hřišť.  

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/256/2020. 

TIP N+V, s. r. o., Soběslav – smlouva o dílo (prodloužení kanalizace a plynovodu v ul.  

P. Bezruče) 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/257/2020. 

Bytová komise RM – přenechání městských bytů 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: OOSM/81/2020 

Předloženo doporučení bytové komise ze dne 22. 9. 2020. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/258/2020. 

Dopravní přestupní terminál 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Studie dopravního přestupního terminálu – úprava zastřešení 

V souvislosti s přípravou dopravního přestupního terminálu v Soběslavi a v návaznosti na 

minulé jednání RM předložena studie dopravního přestupního terminálu – úprava zastřešení 

zpracovaná ateliérem OTA, s. r. o. RM se k této záležitosti vrátí na svém příštím jednání a 

posoudí navržené přístřešky autobusových zastávek včetně dalšího mobiliáře. 

Dále RM vzala na vědomí informaci starosty města týkající se: 

 Vítězství Ing. arch. J. Kročáka a města v soutěži Architekt obcí 2020. Předání cen 

proběhlo 8. 9. 2020 v Praze. 

Dále RM vzala na vědomí informaci místostarosty města týkající se: 

 Připravené výměny asfaltového povrchu na náměstí Republiky v Soběslavi a v ulicích 

P. Voka a Protifašistických bojovníků. Komunikace jsou v majetku JčK a akci 

organizuje SÚS JčK v listopadu 2020. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. A. Krejčová 

 Informovala o jednání Finančního výboru ZM dne 14. 9. 2020, na kterém byla 

projednána a doporučena ke schválení změna rozpočtu města č. ZM 3/2020. 

 Informovala o způsobu vánočního osvětlení městské kašny a sochy  

sv. Floriána. 
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M. Turek 

 Dotaz na návoz zeminy před bývalým lomem Pilát. Starosta města – na terénní úpravy 

byla zpracována projektová dokumentace, cílem je vyrovnání sklonu terénu 

umožňující následné využití svahu na volnočasové aktivity. 

 Informoval o pokračujících pracích na studii přivedení optického kabelu z budovy ČD 

do budovy MěÚ 1/I s možností napojení některých organizací města včetně části 

kamerového systému. Návrh studie bude předložen na některém z dalších jednání RM. 

 Dotaz na nevyhovující čistotu nádob na separovaný odpad. Umytí nádob zajistí 

tajemník MěÚ prostřednictvím SMS, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:30 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven v Soběslavi 23. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 


