
Z Á P I S 

 19. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 6. října 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,  

  Mgr. Petr Lintner, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš 

Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 

Omluven: Mgr. Michal Pánek 

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. Rozpracování usnesení z 11. zasedání ZM 

2. Petice – „Nesouhlas s výstavbou PZ Soběslav podle záměru JHC938“ 

3. Dopravní přestupní terminál 

4. Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích 

5. Pravidla pro půjčování prezentačních stanů 

6. ZŠ Komenského – žádost o schválení nákupu IT techniky 

7. ZŠ E. Beneše – dodávka odborné učebny jazyků 

8. Aeroklub Soběslav – žádost o změnu účelu použití dotace 

9. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 18. jednání RM ze dne 22. září 2020 

žádné připomínky. 

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

Turek.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rozpracování usnesení z 11. zasedání ZM 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Po diskusi předložen návrh odpovědnosti za plnění jednotlivých usnesení z 11. zasedání ZM, 

které se konalo 23. 9. 2020. 

RM se shodla na opětovném zařazení „Nástavby Senior-domu Soběslav“ do programu 

příštího jednání ZM. 

V návaznosti na usnesení ZM č. 11/081/2020 předložen návrh pověření Mgr. A. Krejčové  

a Mgr. Petra Lintnera jednáním s petičním výborem ve věci průmyslové zóny. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/259/2020 a 19/260/2020. 

2.  Petice – „Nesouhlas s výstavbou PZ Soběslav podle záměru JHC938“ 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/24/2020 

Tajemník MěÚ informoval v souvislosti s peticí s názvem „Nesouhlas s výstavbou PZ 

Soběslav podle záměru JHC938“ obdrženou MěÚ dne 7. 9. 2020 o stanovisku MVČR  

č. 3/2013 řešícím způsob jejího vyřízení. 

V souladu s § 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, předložen požadavek obsažený 

v petici – požadavek na vyhlášení stavební uzávěry pro lokalitu zamýšlené průmyslové zóny. 

RM tento požadavek řešila již na svém jednání dne 21. 7. 2020. RM se shodla na nesouhlasu 

s vyhlášením stavební uzávěry z důvodu nároku na náhradu škody vyplývající z ustanovení  

§ 102 stavebního zákona. 
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Zbylé body petice byly projednány na jednání ZM dne 23. 9. 2020. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/261/2020. 

3.  Dopravní přestupní terminál 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Variantní návrh přístřešku 

V návaznosti na minulé jednání RM předložen variantní návrh přístřešku zpracovaný 

ateliérem OTA, s. r. o., Praha. V rámci diskuse se RM shodla na realizaci původní varianty 

předložené na minulém jednání RM. Oproti návrhu dojde ke změně laviček za lavičky 

s opěrou zad a zároveň dojde k prověření možnosti zastřešení navrženého kolostavu. V rámci 

výstavby dopravního terminálu dojde rovněž k položení optického kabelu z výpravní budovy 

a instalaci infokiosku. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/262/2020. 

4.  Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Návrh rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov; Návrh na výstavbu nového 

multifunkčního hřiště v Nedvědicích 

Předloženy návrhy hřišť na sídlišti Svákov a multifunkčního hřiště v městské části Nedvědice. 

Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov bude pokračovat v následujících letech, a to 

rekonstrukcí stávajícího skateového hřiště a rozšířením o nový pumptrack. Rovněž se 

předpokládá další rozšíření plánovaného hřiště v Nedvědicích, a to o venkovní posezení  

a dětské hřiště. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na webu města. 

Výběrové řízení na realizaci obou hřišť bude předloženo na příštím jednání RM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/263/2020. 

5.  Pravidla pro půjčování prezentačních stanů 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/80/2020 

Předložena výše uvedená pravidla. RM měla k předloženému návrhu následující připomínky: 

 v první větě odstavce 5 nahradit text „vyplnění zápůjčního listu“ textem „uzavření 

smlouvy o výpůjčce“. V tomto odstavci zcela vypustit druhou větu. 

 v odstavci 7 za slova „jsou organizátoři povinni“ doplnit slovo „uvést“, a dále vypustit 

zbytek věty za slovy „do původního stavu“. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/264/2020. 

6.  ZŠ Komenského – žádost o schválení nákupu IT techniky 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/82/2020 

Předložena informace ředitele ZŠ Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana Holase o pořízení 

výpočetní techniky pro zajištění distanční výuky žáků. 

7.  ZŠ E. Beneše – dodávka odborné učebny jazyků 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/83/2020 

V souvislosti s realizací projektu „Odborná učebna jazyků“ předložena informace o průběhu 

výběrového řízení spolu s návrhem smlouvy na realizaci tohoto projektu.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č.19/266/2020. 
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8.  Aeroklub Soběslav – žádost o změnu účelu použití dotace (nákup párty stanu) 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ 

Příloha: KO-IA/8/2020 

Předložena výše uvedená žádost. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/267/2020. 

9.  Různé 

Strabag, a. s., Praha – dodatek č. 1 k SoD (oprava chodníků Soběslav 2020 – 2. etapa) 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 1. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/265/2020. 

Volby do zastupitelstev krajů 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Předložena informace o průběhu voleb do zastupitelstva JčK, které se uskutečnily  

2. a 3. 10. 2020. Volby ve všech 9 volebních okrscích v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích 

proběhly bez komplikací, činnost komisí byla náročnější o nutnost dodržování hygienických 

opatření. Po ukončení voleb proběhla desinfekce volebních místností ve školských budovách 

za pomoci generátoru ozonu zapůjčeného od HZS. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č.19/268/2020. 

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Z důvodu mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s nákazou koronavirem 

informoval o uzavření občerstvení v budově městského kina a přerušení tanečních 

kurzů. Zároveň došlo k omezení provozu městské knihovny (přítomno zároveň max. 

10 osob). Dále informoval o přípravě výběrového řízení na rekonstrukci 

vzduchotechniky v restauraci Národ. 

Mgr. Petr Lintner 

 Dotaz na výsledek jednání s p. Záhorou, Soběslav, ohledně nepovoleného překopání 

lokality pod Svákovem. Místostarosta města – jednání na místě samém se uskutečnilo 

5. 10. 2020, OVRR nařídilo p. Záhorovi povinnost uvést terén do původního stavu. 

Snahou města je i nadále majetkoprávní vypořádání pozemků s p. Záhorou. 

Mgr. Alena Krejčová 

 Informovala o činnosti Komise kultury, školství a cestovního ruchu a přípravě 

slavnostního rozsvícení vánočního stromu. 

 Požádala o souhlas s doplněním denní výzdoby vánočního stromu. RM s doplněním 

souhlasila. 

Michal Turek 

 Požádal o položení chrániček pro optické kabely v připravovaném dopravním 

přestupním terminálu, rekonstrukci ulice P. Voka a před položením nového asfaltu na 

náměstí mezi budovami MěÚ čp. 55/I a 59/I. Uložení chrániček bude řešeno 

v projektové dokumentaci a s realizátory staveb.  

 Informoval o úpravě internetových stránek města v souvislosti se zákonem č. 99/2019 

Sb. 

Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.  


