ZÁPIS
20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 1. září 2015 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,
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Omluveni: Ludmila Zbytovská
Hosté: Ing. arch. Dagmar Buzu
Jednání 20. 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. Regulativy pro výstavbu RD v lokalitě u sídliště Svákov – II. etapa
2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2015
3. Studie úpravy křižovatek ulic Bechyňská a Obchodní s E55
4. Soběslavské slavnosti 2015
5. Meziobecní spolupráce – informace
6. Stanovení programu 5. zasedání ZM
7. Pozemky, smlouvy
8. Různé
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 19. jednání RM ze dne 18.
srpna 2015 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. Regulativy pro výstavbu RD v lokalitě u sídliště Svákov – II. etapa
Předložila: Ing. arch. Dagmar Buzu, která byla přítomna jednání RM
Příloha: Regulativy pro výstavbu RD v lokalitě Svákov
V návaznosti na 18. jednání RM, které se konalo 21. 7. 2015, předložen upravený návrh
regulativ (viz příloha).
RM měla k předloženému návrhu následující připomínky:
• bod 3 – prověřit minimální zákonnou vzdálenost rodinného domu od hranice zpevněné
komunikace
• bod 4 – umožnit výstavbu přístřešku pro automobil (bez bočních stěn – typ pergola)
v menší vzdálenosti než 5 m od uliční čáry
• bod 5 – vypustit část bodu regulující možné typy střech rodinných domů
• vypustit bod 7, neboť se jedná o zákonnou povinnost
• doplnit podmínku, že na jednom stavebním pozemku bude umístěn pouze jeden
rodinný dům
Po zapracování připomínek do návrhu regulativ se RM k záležitosti vrátí.
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2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2015
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/8/2015
Předložena změna rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 3/2015 v celkovém
objemu 2 435 509 Kč na straně příjmů i výdajů. Zodpovězeny dotazy členů RM
k jednotlivým položkám. Návrh bude projednán na jednání ZM v září 2015.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/207/2015.
3. Studie úpravy křižovatek ulic Bechyňská a Obchodní s E55
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: Studie proveditelnosti úpravy křižovatek silnice E55 s ul. Bechyňská a silnice E55
s ul. Obchodní
Předložena studie proveditelnosti úprav křižovatky silnice E55 s ul. Bechyňskou a silnice E55
s ul. Obchodní zpracovaná firmou AKIPROJEKT, s. r. o., České Budějovice, na základě
objednávky JčK (viz příloha). Realizace úprav obou křižovatek může proběhnout až po
převzetí silnice E55 Jihočeským krajem od ŘSD ČR, investiční náklady úprav obou
křižovatek dosahují cca 20 mil. Kč. Požadavek JčK na finanční spoluúčast města ve výši cca
2 mil. Kč na každé úpravě.
RM s návrhy souhlasila, k návrhu úpravy křižovatky E55 s ulicí Obchodní vznesla
připomínku na zmenšení kruhového objezdu a vypuštění ostrůvku při výjezdu směrem na
Tábor.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/208/2015.
4. Soběslavské slavnosti 2015
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS
Příloha: Program slavností
V návaznosti na 16. jednání RM, které se konalo 9. 6. 2015, předložen finální program
Soběslavských slavností, které se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015 (viz příloha). V pátek 18. 9.
2015 se na nádvoří KD uskuteční koncert hudební skupiny Walda gang s předkapelou Tlustá
Berta od 20.00 hod. V neděli se uskuteční ve Společenském centru koncert k poctě
soběslavského rodáka Otakara Ostrčila.
Soběslavských slavností se zúčastní delegace z partnerského města Sabinov (4 osoby včetně
primátora města Ing. Petera Molčana). Starosta pozval členy RM na setkání s organizátory a
sponzory slavností, které se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015 od 12.30 hod. v KDMS.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/209/2015.
5. Meziobecní spolupráce – informace
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: Zápis z jednání k tématu Administrativní podpora obcí, Zápis z jednání k tématu
Akční plán
Předložena informace o pokračujícím projektu Prohloubení meziobecní spolupráce a tématech
řešených v rámci tohoto projektu (viz příloha). V rámci tématu Administrativní podpora obcí
předložen návrh vzniku Centra společných služeb na MěÚ Soběslav zajišťující metodickou
podporu malým obcím na území ORP Soběslav. RM souhlasila se vznikem centra za
podmínky zajištění jejího financování z jiných zdrojů než z rozpočtu města.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/210/2015.
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6. Stanovení programu 5. zasedání ZM
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh programu 5. zasedání ZM, které se uskuteční 23. 9. 2015 od 18.00 hod.
v malém sále KDMS.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/211/2015.
7. Pozemky, smlouvy
Paní Libuše Krlínová, Soběslav – nabídka prodeje lesních porostů
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM
Příloha: OOSM/54/2015
Předložena nabídka paní L. Krlínové o prodeji pozemků včetně lesních porostů p. č. 263/1 o
výměře 7 923 m2 a p. č. 263/2 o výměře 836 m2, vše v k. ú. Vesce, za cenu obvyklou dle
znaleckého posudku.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/212/2015.
8. Různé
TJ Sokol Soběslav – Žádost o finanční příspěvek (výstava o historii Sokola v Soběslavi)
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložena žádost TJ Sokol Soběslav. Celkové náklady výstavy činí cca 14 000,- Kč.
Předložena informace o nezájmu TJ Sokol Soběslav o pronájem nebytového prostoru v domě
č. p. 103/I na nám. Republiky v Soběslavi (viz usnesení RM č. 19/202/2015 ze dne 18. 8.
2015). RM se k záležitosti vrátí po obdržení oficiálního písemného stanoviska TJ Sokol
Soběslav.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/213/2015.
Bytová komise RM – přenechání bytů v domech č. p. 109/I a 103/I na nám. Republiky,
7/II Na Pršíně a 306/II v Kadlecově ul. do nájmu.
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Příloha: OOSM/55/2015
Předloženo doporučení bytové komise RM ze dne 31. 8. 2015.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/214/2015.
Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se:
• Uskutečnění cyklistických závodů „Soběslavský maraton“ v sobotu 5. 9. 2015.
• Uskutečnění 4. ročníku soutěže historických vozidel v Soběslavi v sobotu 12. 9. 2015
na nám. Republiky.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Alena Krejčová
• Informovala o účasti na konferenci k projektu „Odolná obec“ organizovaném Diakonií
ČCE, středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Praha. Další setkání k projektu se
uskuteční 1. 10. 2015. Na jednání bude vyslán pracovník krizového řízení úřadu Ing.
B. Ctibor.
• Požádala o opravu poškozených prvků na dětském hřišti na sídl. Míru. Zajistí
místostarota města prostřednictvím SMS, s. r. o., případně firmy Dřevovýroba Vaněk.
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•
•

Požádala o možnost rozšíření zahrady MŠ Duha směrem k silnici E55 z důvodu
plánovaných úprav dětského hřiště v areálu školky. Starosta města – rozšíření areálu je
možné, sousední pozemek je ve vlastnictví města.
Předložila nabídku využití nepotřebných nerezových příborů ze skladu MŠ Duha.
Nabídka bude rozšířena prostřednictvím pracovnic MěÚ do školských zařízení a
organizací ve městě – zajistí tajemník MěÚ.

Jednání RM skončilo v 16.00 hodin.

V Soběslavi dne 1. 9. 2015
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