
Z Á P I S 

 18. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 5. října 2021 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, Mgr. Michal Pánek, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

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. Rozpracování usnesení z 16. zasedání ZM 

2. MŠ Nerudova – žádost o převod finančních prostředků, pořízení gastro 

technologie přípravné kuchyňky 

3. Pozemky, smlouvy 

a) Ing. Juřina Robert, Soběslav – parkoviště Na Ohradách v Soběslavi 

b) Lachout, Praha – oprava kanalizace v ul. Okružní – zemní a pomocné práce 

c) KT/30/2021 – Geovap, s. r. o., Pardubice – smlouva o dílo, smlouva o poskytování 

služeb technické podpory 

d) OOSM/44/2021 – Jihočeské katolické lesy, s. r. o., Kamenný Újezd – smlouva  

o nájmu pozemku PK 1195 v k. ú. Dráchov 

e) OOSM/55/2021 – darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene 

(prodloužení vodovodního řadu na pozemcích p. č. 2963/1 a 3987/1 v k. ú. Soběslav) 

f) OOSM/68/2021 – Envi-Pur, s. r. o., Praha – smlouva o nájmu pozemku p. č. 2168/6 

v k. ú. Soběslav 

4. Různé 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 17. jednání RM ze dne 21. září 2021 

žádné připomínky. 

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

Turek.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rozpracování usnesení z 16. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 16. zasedání ZM, které se 

konalo 22. 9. 2021. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/200/2021. 

2.  MŠ Nerudova – žádost o převod finančních prostředků, pořízení gastro technologie 

přípravné kuchyňky 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/66/2021 

Předložena žádost ředitelky MŠ Soběslav, Nerudova 711, Bc. E. Kuklové, o souhlas 

s převodem finančních prostředků z rezervního fondu školky do fondu investičního a dále 

žádost o souhlas s nákupem gastro technologie přípravné kuchyňky vybrané na základě 

poptávkového řízení organizovaného ředitelkou MŠ. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/201/2021. 
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3.  Pozemky, smlouvy 

Ing. Juřina Robert, Soběslav – parkoviště Na Ohradách v Soběslavi 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena výše uvedená cenová nabídka spolu s návrhem na uzavření smlouvy o dílo. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/202/2021. 

Lachout, Praha – oprava kanalizace v ul. Okružní – zemní a pomocné práce 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Návrh smlouvy o dílo 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/203/2021. 

Geovap, s. r. o., Pardubice – smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb technické 

podpory 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/30/2021 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory v souvislosti s nákupem programového vybavení MěÚ. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/204/2021. 

Jihočeské katolické lesy, s. r. o., Kamenný Újezd – smlouva o nájmu pozemku PK 1195 

v k. ú. Dráchov 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/44/2021 

Předložen návrh výše uvedené nájemní smlouvy. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/205/2021. 

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (prodloužení vodovodního řadu 

na pozemcích p. č. 2961/4, 2961/5, 2962/7, 2963/1 a 3987/1 v k. ú. Soběslav) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/55/2021 

Předložen návrh výše uvedené darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. 

Věcné břemeno vůči pozemkům p. č. 2961/5, 2961/4, 2962/7 a 2963/1 je bezúplatné, vůči 

pozemku p. č. 3987/1 ve vlastnictví ŘSD bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 

3.015,10 Kč vč. DPH. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/206/2021. 

Envi-Pur, s. r. o., Praha – smlouva o nájmu pozemku p. č. 2168/6 v k. ú. Soběslav 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/68/2021 

Předložen návrh výše uvedené nájemní smlouvy. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/207/2021. 

4.  Různé 

Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav – dodatek č. 1 k SOD (oprava chodníků 

Soběslav 2021 – 1. etapa) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku. 
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Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/208/2021. 

Výběrové řízení na akci „Oprava místních komunikací v Nedvědicích“ 

Předložila: Jana Kupková, DiS. – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: Hodnotící tabulka 

Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze firmu 

Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, která podala nejvýhodnější nabídku. 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 18/209/2021. 

Místní referendum – podání žaloby přípravným výborem 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Předložena informace o podání žaloby přípravným výborem u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ve věci stanoveného termínu konání místního referenda. Rada města dále 

diskutovala další záležitosti spojené s konáním místního referenda.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Alena Krejčová 

 Informovala o záměru pořízení lanové pyramidy v rámci probíhajících úprav zahrady 

MŠ Duha. Pořízení tohoto prvku bude hrazeno z investičního fondu MŠ. Žádost  

o souhlas bude předložena na příštím jednání RM. 

Mgr. Michal Pánek 

 Informoval o rozdělení finančních prostředků obdržených od města a určených na 

podporu rozvoje mládežnického sportu mezi jednotlivé oddíly TJ Spartak Soběslav – 

viz příloha. 

 Informoval o ukončení těžby sedimentů z řeky Lužnice v prostoru plovárny. Práce 

pokračují směrem k ohybu řeky Lužnice u restaurace Paluba. 

 

Jednání RM skončilo v 16:00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 


