ZÁPIS
19. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 18. října 2016 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, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Hosté: Ing. arch. Dagmar Buzu – vedoucí odd. územního plánování a památkové péče
Jednání 19. 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. Návštěva domu č. p. 1/I
2. Volby do zastupitelstva JčK a Senátu v Soběslavi – informace
3. Oprava kulturních památek ve městě
4. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
5. Doplnění vánočního osvětlení
6. Činnost MěÚ – odpady, IT, organizační struktura
7. Nařízení města č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
města
8. Nákup služebního vozidla pro SLMS, s. r. o.
9. Žádost ZŠ Komenského o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru
10. Žádost Diakonie ČCE – středisko Rolnička o povolení vánočního jarmarku
11. Žádost Hamave o finanční příspěvek na Rybovu mši vánoční
12. Pozemky, smlouvy
a) OOSM/80/2016 – MUDr. Radim Zeman, Soběslav – žádost o povolení zavedení
vysokorychlostního internetu na rtg pracoviště na Poliklinice
b) OOSM/81/2016 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene „Soběslav: Přípojka NN Nejedlý“
13. Různé
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 18. jednání RM ze dne 27. září 2016
žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady MUDr. Lubomír Kříž
a Mgr. Petr Valeš.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Návštěva domu č. p. 1/I
V návaznosti na minulé jednání RM si členové RM prohlédli přízemní prostory budovy
č. p. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi. Projektovou dokumentaci rekonstrukce připravuje
Ing. arch. J. Kročák, České Budějovice, následně bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatele. Ing. arch. J. Kročák připraví také návrh interiérového uspořádání včetně skladu
pro plánovanou kavárnu, který bude předložen na některém z dalších jednání RM.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/269/2016.
2. Volby do zastupitelstva JčK a Senátu v Soběslavi – informace
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Starosta města informoval o výsledcích voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva
Jihočeského kraje konaných ve dnech 7., 8., 14. a 15. 10. 2016. Tajemník MěÚ doplnil
informaci o organizačně technickém zabezpečení voleb, které proběhly bez komplikací.

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/270/2016.
3. Oprava kulturních památek ve městě
Předložila: Ing. arch. Dagmar Buzu – vedoucí odd. územního plánování a památkové péče
OVRR MěÚ
Příloha: Fotodokumentace a komentář k opravě MěÚ č. p. 59/I
Ing. arch. Dagmar Buzu, která byla přítomna jednání RM, shrnula průběh a výsledek prací na
opravě budovy MěÚ č. p. 59/I na nám. Republiky v Soběslavi, která byla před dvěma lety
zapsána do seznamu kulturních památek. Cílem bylo zachování původních materiálů a
charakteru budovy. Práce byly průběžně konzultovány s NPÚ v Českých Budějovicích.
V rámci diskuse se RM shodla na posouzení možnosti odstranění odlišností fasády v místech
opravy otvorů prostřednictvím odborné firmy (zajistí Ing. arch. Buzu). Článek o opravě
budovy MěÚ bude uveřejněn v měsíčníku Hláska a na webových stránkách města.
Ing. arch. Buzu informovala členy RM o opravě kostela sv. Petra a Pavla.
Mgr. Petr Valeš požádal o zahrnutí opravy střešní krytiny na kostele sv. Marka do programu
regenerace MPZ na rok 2017. Ing. arch. D. Buzu – plán akcí programu na rok 2017 byl již
předán MK ČR, oprava kostela sv. Marka, který je ve vlastnictví církve, je zde obsažena.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/271/2016.
4. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS
Příloha: Návrh programu Rozsvícení vánočního stromu 2016
Předložen výše uvedený návrh programu. V rámci diskuse se RM shodla na uspořádání
tradičního Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s Rádiem Blaník. Termín rozsvícení
bude upřesněn po jednání s Rádiem Blaník. V rámci letošního rozsvícení vánočního stromu
bude KDMS uspořádána anketa, o jaký program by měli občané zájem v příštím roce při této
akci.
5. Doplnění vánočního osvětlení
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta MěÚ
Příloha: Cenová kalkulace vánočního osvětlení
Předložen výše uvedený návrh doplnění vánočního osvětlení firmy MK-mont illuminations,
s. r. o., Klášterec nad Ohří, a firmy BON JOUR illumination, s. r. o., Praha. S firmou
MK-mont illuminations, s. r. o., Klášterec nad Ohří, je ještě pro letošní rok platná smlouva na
pronájem světelného dekoru (hvězdy) na sloupy VO. Návrh doplnění osvětlení nových stromů
na nám. Republiky bude předložen na příštím jednání RM.
6. Činnost MěÚ – odpady, IT, organizační struktura
Předložili: Ing. M. Staňková – vedoucí OŽP MěÚ, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Přílohy: OŽP/1/2016, modernizace IT vybavení na MěÚ v Soběslavi, aktuální organizační
struktura MěÚ
Z časových důvodů se RM shodla na projednání problematiky modernizace IT a optimalizace
organizační struktury MěÚ na některém ze svých dalších jednání.
Předložen návrh zavedení svozu biologických odpadů z části rodinných domů na území města
Soběslavi s možností využití dotace na nákup nádob pro svoz z 41. výzvy MŽP. Protože
následné náklady na svoz a uložení těchto odpadů by hradilo město Soběslav (zavedení
separace pro cca 300 domácností by stálo zhruba 900 tis. Kč), shodla se RM na opakovaném
projednání této záležitosti v komisi odpadového hospodářství s cílem zajistit pokrytí nákladů
z jiných zdrojů, případně projednat další možnosti separace biologických odpadů. Následně se
RM k této záležitosti vrátí.
V rámci tohoto bodu informoval tajemník MěÚ o dalších krocích vedoucích k zlepšení
separace odpadů na území města. Také přeložil návrh dodatku č. 37 ke smlouvě
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o zabezpečení separovaného sběru s firmou Rumpold, s. r. o., v souvislosti s rozšířením
stanovišť na separovaný sběr o stanoviště u polikliniky a autobusového nádraží.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/278/2016.
7. Nařízení města č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
města
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/72/2016
Předložen návrh výše uvedeného nařízení města č. 1/2016. Členové RM měli k předloženému
návrhu následující připomínku:
• z článku 3. vypustit text uvedený pod písm. b) „na prodej tisku prostřednictvím
kamelotů“
Hlasování o této připomínce: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 1 (L. Zbytovská)
Hlasování o předloženém návrhu nařízení včetně schválené připomínky:
Pro: 6; Zdržel se: 1 (Ing. J. Bláha); Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/272/2016
8. Nákup služebního vozidla pro SLMS, s. r. o.
Předložil: Ing. Petr Matouš – ředitel SLMS, s. r. o.
Příloha: Žádost jednatele SLMS, s. r. o., o souhlas s nákupem vozidla
Z důvodu špatného technického stavu vozidla se jeho nákup neuskuteční a tento bod byl
stáhnut z jednání RM.
9. Žádost ZŠ Komenského o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/82/2016
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/273/2016.
10. Žádost Diakonie ČCE – středisko Rolnička o povolení vánočního jarmarku
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost o povolení bezplatného uspořádání „Vánočního jarmarku Rolničky“
Předložena výše uvedená žádost ředitele Diakonie ČCE – středisko Rolnička Mgr. Karla
Nováka.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/274/2016.
11. Žádost Hamave o finanční příspěvek na Rybovu mši vánoční
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost o příspěvek na akci Rybova mše vánoční
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/275/2016.
12. Pozemky, smlouvy
MUDr. Radim Zeman, Soběslav – žádost o povolení zavedení vysokorychlostního
internetu na rtg pracoviště na Poliklinice
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/80/2016
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/276/2016.
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E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene „Soběslav: Přípojka NN Nejedlý“
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/81/2016
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve prospěch města ve výši 500 Kč + DPH.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/277/2016.
13. Různé
MŠ Duha – žádost o souhlas s použitím finančních prostředků
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků zřizovatele v rámci rozpočtu MŠ
Duha
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/279/2016.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – TJ Spartak Soběslav
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/9/2016
Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/280/2016.
Zájmové sdružení KAM po Česku, Praha, PETA Bohemia, s. r. o., Soběslav, Viva
Design, s. r. o., Tábor, Kreativ Soběslav – žádost o souhlas s použitím městského znaku
Předložili: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/83/2016
Předloženy výše uvedené žádosti.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/281/2016.
Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se:
• Dendrologického posudku dvou lip na náměstí Republiky v Soběslavi u kostela
sv. Petra a Pavla zpracovaného p. Miroslavem Kohelem, Želiv (viz příloha). Posudek
byl projednán na komisi výstavby a životního prostředí, která se konala dne 10. 10.
2016. Posudek doporučuje z bezpečnostních důvodů odstranění obou stromů.
Tajemník MěÚ zajistí informování občanů města se závěry posudku prostřednictvím
měsíčníku Hláska a na internetových stránkách města.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Alena Krejčová
• Informovala o nutnosti změny vyhlášky města o stanovení školských obvodů pro
přijímání dětí do mateřských škol z důvodu změny školského zákona. Starosta města –
tuto záležitost připravuje pracovnice OOSM Ing. Marie Lustová.
• Informovala o připravovaném jednání Finančního výboru ZM, na kterém bude
předložen návrh vzešlý z jednání RM spočívající v pořízení klikacího rozpočtu od
stávajícího dodavatele webových stránek města – firmy Galileo Corporation, s. r. o.,
Chomutov.
Jednání RM skončilo v 18:00 hodin.
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