
Z Á P I S 
 19. schůze Rady města Soběslavi, 

která se konala dne 23. října 2018 od 15:00 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 

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. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019   
2. Změna č. 5 rozpočtu města na rok 2018 
3. ZŠ E. Beneše - projekt „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se 

sociálním zázemím“ 
4. ZŠ E. Beneše - projekt „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“ 
5. Ztráty a nálezy – vyřazení nalezených věcí z majetku města 
6. Pozemky, smlouvy 

 a) OOSM/82/2018 – Jednota, o. d., Tábor – koupě pozemků p. č. 841/6 a 841/7 v k. ú. 
 Soběslav 
 b) Oprava podchodu v domě 55/I 

7. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 18. jednání RM ze dne 16. října 2018 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner a Mgr. Alena 
Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2019 (varianta 1 a 2) 
Předložen variantní návrh ceny vodného a stočného pro rok 2019 zpracovaný pracovníky 
Čevak, a. s., České Budějovice. První varianta předpokládá zachování nájemného ve stávající 
výši, druhá varianta nájem mírně zvyšuje v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
města Soběslav. V rámci diskuse se rada města shodla na variantě č. 2 i s ohledem na 
pokračující nutné investice v areálu ČOV Soběslav.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/282/2018.  

2.  Změna č. 5 rozpočtu města na rok 2018  
Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 
Příloha: FO/22/2018  
Předložen návrh rozpočtového opatření č. RM 5/2018, který upravuje rozpočet přijatých 
transferů z jiných veřejných rozpočtů a jejich použití podle očekávané skutečnosti.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/283/2018.  
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3.  ZŠ E. Beneše - projekt „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním 
zázemím“ 

Předložila:  Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/81/2018 
Předložena žádost o souhlas s realizací a finančním zajištěním výše uvedeného projektu 
realizovaného ZŠ E. Beneše v roce 2019 a návrh dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/284/2018.  

4.  ZŠ E. Beneše - projekt „Přírodní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“ 
Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: KT/29/2018 
Předložena informace o přijetí dotace na výše uvedený projekt a dále předložen návrh dodatku 
č. 5 k nájemní smlouvě s TJ Spartak Soběslav a návrh nájemní smlouvy se ZŠ E. Beneše 
prokazující právní vztah k pozemku, na kterém bude realizován uvedený projekt.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/285/2018.  

5.  Ztráty a nálezy – vyřazení nalezených věcí z majetku města 
Předložila: Ing. Lenka Kačurová – pracovnice KT MěÚ 
Příloha: KT/30/2018 
V souladu s Pravidly pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty ze dne 19. 8. 2014 předložen 
návrh vyřazení neprodaných a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/286/2018.  

6.  Pozemky, smlouvy 
Jednota, o. d., Tábor – koupě pozemků p. č. 841/6 a 841/7 v k. ú. Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/82/2018 
V souvislosti s přípravou realizace Dopravního přestupního terminálu v Soběslavi předložen 
návrh koupě výše uvedených pozemků. Doporučená cena koupě činí dle znaleckého posudku 
210,37 Kč/m2.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/287/2018.  

Změna organizační struktury M ěÚ v Soběslavi 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/31/2018 
Předložen návrh změny organizační struktury MěÚ Soběslav předpokládající navýšení počtu 
pracovníků finančního odboru MěÚ o jednoho pracovníka, tj. z 8 na 9 pracovníků s účinností 
od 1. 11. 2018.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/288/2018.  

Spilka a Říha Soběslav, s. r. o. – smlouvy o dílo (oprava podchodu a fasády domu č. p. 
55/I) 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
V souvislosti s rekonstrukcí centrální plochy náměstí předložen návrh dvou smluv o dílo na 
výše uvedené akce.   
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/289/2018.  
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Strabag, a. s. – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (prodloužení komunikace – Wilsonova 
ulice) 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen výše uvedený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/290/2018.  

7.  Různé 

Termíny jednání RM a ZM v roce 2018 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
V návaznosti na termín ustavujícího zasedání ZM, které se uskuteční 31. 10. 2018, předložen 
návrh termínů jednání RM do konce roku 2018 – 13. a 27. 11. 2018, 11. 12. 2018 a v případě 
potřeby ještě 18. 12. 2018. Prosincové jednání ZM – 17. 12. 2018 od 18:00 hodin. RM 
s návrhem souhlasila.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Předání pozvání Mysliveckého spolku Bor – Klenovice – Roudná členům RM na 

Hubertskou slavnost a požehnání nové kapličce sv. Huberta, které se uskuteční 3. 11. 
2018 od 13:00 hodin.  

• Slavnostního vysazení pamětního stromu u KDMS žáky Základní školy Komenského 
v pátek 26. 10. 2018 v 08:00 hodin u příležitosti 100 let od vzniku Československa – 
(viz příloha).  

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 
• Objednání nového vánočního osvětlení na sloupy VO na nám. Republiky až po jejich 

osazení.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 
• Předložil návrh prostorového uspořádání stánků a pódia na nám. Republiky při 

Rozsvícení vánočního stromu  dne 2. 12. 2018 a při slavnostním otevření náměstí dne 
1. 1. 2019 (viz příloha).  

 
 
 
Jednání RM skončilo v 15:30 hodin.  

 

 

 

 


