
Z Á P I S 

 19. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 19. 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 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. Místní referendum 

2. Volby do PS PČR – informace 

3. Ztráty a nálezy – vyřazení nalezených věcí z majetku města Soběslavi 

4. Hamave – žádost o finanční příspěvek (Rybova mše vánoční) 

5. Pozemky, smlouvy 

a) FO/17/2021 – Přijetí darů od svazku obcí Soběslavsko – v likvidaci 

b) OOSM/53/2021 – Vladimíra a Milan Mocovi, Soběslav – prodej části pozemku  

p. č. 325/2 v k. ú. Soběslav 

c) OOSM/69/2021 – EG.D, a. s., Brno – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene (přeložka přípojky VN Impregnace) 

d) TDI výpravní budova 

6. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 18. jednání RM ze dne 5. října 2021 

žádné připomínky. 

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

Valeš.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Místní referendum 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: Usnesení Krajského soudu 

Předloženo usnesení KS v Českých Budějovicích, které změnilo termín konání místního 

referenda vyhlášeného zastupitelstvem města z 6. 11. 2021 na dny, ve kterých proběhnou 

volby do zastupitelstva města na podzim 2022. Rada města diskutovala o dalším postupu. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/210/2021. 

2.  Volby do PS PČR – informace 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Předložena informace o organizačně technickém zabezpečení voleb do PSP ČR a jejich 

průběhu v Soběslavi, které se uskutečnily ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Volby na území 

Soběslavi proběhly bez komplikací. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/211/2021. 
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3.  Ztráty a nálezy – vyřazení nalezených věcí z majetku města Soběslavi 

Předložila: Jitka Přibylová – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/31/2021 

V souvislosti s Pravidly pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty předložen návrh na 

vyřazení neprodejných a neprodaných věcí z majetku města. Dále předložena informace  

o nálezech, které byly prodány, a výtěžek z prodeje připadl do vlastnictví města. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/212/2021. 

4.  Hamave – žádost o finanční příspěvek (Rybova mše vánoční) 

Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: KO-IA/7/2021 

Předložena výše uvedená žádost hudebně literárního seskupení HAMAVE. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/213/2021. 

5.  Pozemky, smlouvy 

Přijetí darů od svazku obcí Soběslavsko – v likvidaci 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/17/2021 

V souvislosti s ukončením činnosti svazku obcí Soběslavsko k 31. 12. 2021 předložen návrh 

darovacích smluv – mobiliář, cykloturistická odpočívadla, vyhledávací studie a DUR 

cyklostezky. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/214/2021. 

Vladimíra a Milan Mocovi, Soběslav – prodej části pozemku p. č. 325/2 v k. ú. Soběslav 

Tento bod bude projednán na některém z dalších jednání RM. 

EG.D, a. s., Brno – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (přeložka 

přípojky VN Impregnace) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/69/2021 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí. Věcné břemeno bude zřízeno za 

jednorázovou úhradu ve prospěch města ve výši 2.000 Kč + DPH. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/216/2021. 

TDI výpravní budova 

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. 19/217/2021. 

6.  Různé 

Advent v Soběslavi 

Předložila: Mgr. Alena Krejčová 

Příloha: Vánoce v Soběslavi 

Mgr. A. Krejčová informovala o jednání komise kultury, školství a cestovního ruchu RM  

a předložila návrh kulturního programu organizovaného městem ve spolupráci s Diakonií 

ČCE Rolnička v období adventu 2021 včetně finančního zajištění. 

Materiál bude doplněn o koncert připravovaný na 29. 12. 2021 a další akce a dále o slavnostní 

ohňostroj 1. 1. 2022 od 18:00 hodin (ohňostroj objedná místostarosta města). 

Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
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K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/215/2021. 

  

ZŠ Komenského – žádost o souhlas s rekonstrukcí povrchu školního dvora 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost o schválení rekonstrukce povrchu školního dvora 

Předložena žádost ředitele ZŠ Komenského Mgr. J. Holase o souhlas s rekonstrukcí školního 

dvora firmou Jihostav Soběslav, s. r. o., za cenu 394.422 Kč + DPH vybranou na základě 

výběrového řízení organizovaného ZŠ spolu s žádostí o poskytnutí finanční částky  

450.000 Kč na spolufinancování této rekonstrukce ze schváleného rozpočtu města. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/218/2021. 

MŠ Duha – žádost o souhlas s pořízením investičního majetku (lanová pyramida) 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/18/2021 

V návaznosti na minulé jednání RM předložena žádost o souhlas s použitím finančních 

prostředků z investičního fondu MŠ. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/219/2021. 

Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav – dodatek č. 1 k SOD na akci „Stavební úpravy, 

přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova“ – posunutí termínu dokončení, 

vypořádání více a méněprací 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Soupis více a méněprací 

Předložen výše uvedený soupis spolu s návrhem na uzavření dodatku č. 1. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/220/2021. 

Vialit Soběslav, s. r. o. – dodatek č. 1 k SOD na akci „Opravy místních komunikací 

2021“ – vypořádání více a méněprací 

Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města 

Příloha: Soupis více a méněprací 

Předložen výše uvedený soupis spolu s návrhem na uzavření dodatku č. 1. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 19/221/2021. 

Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav – smlouva o dílo (rekonstrukce MK 

v Nedvědicích) 

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. 19/222/2021. 

Informace ze škol – přerušení činnosti školních družin v době podzimních prázdnin 

Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ 

Příloha: FO/16/2021 

Předložena informace o přerušení činnosti školní družiny ZŠ Komenského a školní družiny  

a školní jídelny ZŠ E. Beneše v době podzimních prázdnin, tj. od 27. do 29. 10. 2021. 

Dále RM vzala na vědomí informaci místostarosty města týkající se: 

 Dnešní schůzky, tj. 19. 10. 2021,  se zástupci firmy Dirty Parks, s. r. o., Jičín, ve věci 

zadání studie pumptrackové dráhy na sídl. Svákov v Soběslavi. 
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Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Lintner 

 Informoval o jednání školské rady při gymnáziu v Soběslavi a požadavku rodičů a 

vedení obou škol na posouzení stavebního stavu budovy školní jídelny při ZŠ E. 

Beneše. Zajistí místostarosta města s projektantem.  

Mgr. Alena Krejčová 

 Dotaz na možnost vybudování bezbariérového vstupu do školní jídelny při ZŠ 

Komenského ul. a ZUŠ Soběslav s využitím dotačního titulu MMR na tuto 

rekonstrukci. Starosta města - tato problematika byla již opakovaně projednávána 

s ředitelkou ZUŠ Mgr. I. Molíkovou, vybudování bezbariérového vstupu z prostoru 

Školního náměstí není možné. Pro využití dotačního titulu je nutné zpracovat 

projektovou dokumentaci a následně vydat stavební povolení. 

 Předložen návrh na doplnění vánočního osvětlení o živý betlém od firmy Repam 

Elektro, s. r. o., České Budějovice. Smlouva bude předložena na příštím jednání RM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:30 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 


