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

která se konala dne 1. listopadu 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. 
Členové rady: Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Alena Krejčová,  MUDr. Lubomír Kříž,  
                        Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Valeš 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Omluveni: Ing. Jindřich Bláha, Ludmila Zbytovská 

Jednání 20. schůze rady města zahájil a řídil místostarosta města Mgr. Vladimír Drachovský. 
Po uvítání všech přítomných konstatoval, že rada je schopna usnášet se o všech bodech svého 
programu jednání. 

Rada města schválila tento program jednání: 
1. Dopravní terminál – připomínky 
2. OZV města č. 2/2016 o nočním klidu 
3. OZV města č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
4. Koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města 
5. Zpracování plánu odpadového hospodářství města  
6. Modernizace IT vybavení na MěÚ 
7. Doplnění vánočního osvětlení ve městě – informace  
8. Rozsvícení vánočního stromu s Radiem Blaník 
9. KDMS – aktualizace ceníku pronájmů, vyřazení DHM (2x) 
10. Nákup služebního vozidla pro SLMS, s. r. o. 
11. Žádost ZŠ Komenského o souhlas města se zakoupením kopírovacího stroje 
12. Pozemky, smlouvy 
a) OOSM/85/2016 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha – Smlouva o zřízení služebnosti 

na pozemku parc. č. 3825 v k. ú. Soběslav 
b) OVRR/6/2016 – Římskokatolická farnost Soběslav – Veřejnoprávní smlouva  

o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón v roce 2016  

13. Různé 

Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 19. jednání RM ze dne 18. října 2016 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli místostarostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Lintner  
a Mgr. Alena Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Dopravní terminál – připomínky 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Připomínky k návrhu dopravního terminálu v Soběslavi 
Členové RM se seznámili s došlými připomínkami (4 občané a komise výstavby a ŽP). 
Připomínky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.  
Dále předložena informace o žádosti města zaslané Českým drahám, s. p., o převod staveb  
a pozemků nutných pro realizaci dopravního terminálu. ČD shromažďují podklady nutné pro 
posouzení žádosti.  
OVRR MěÚ písemně odpoví na jednotlivé došlé připomínky.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/282/2016.  
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2.  OZV města č. 2/2016 o nočním klidu 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/71/2016 
Předložen návrh výše uvedené obecně závazné vyhlášky. Členové RM měli k předloženému 
návrhu následující připomínku: 

• doplnit do článku 3 odst. 2 písm b) akce „Festival Dobrovol a Gymplfest“. 
Návrh OZV bude předložen na prosincovém jednání ZM.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/283/2016.  

3.  OZV města č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/70/2016 
Předložen návrh výše uvedené obecně závazné vyhlášky. Členové RM měli k předloženému 
návrhu následující připomínku: 

• do přílohy č. 1 doplnit „travnaté plochy v ulici Horní Příkopy“ – pozemky p. č. 23, 24, 
60, 61/1, 67/9 v k. ú. Soběslav.  

Návrh OZV bude předložen na prosincovém jednání ZM. 
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/284/2016.  

4.  Koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/19/2016 
Předložena informace o průběhu koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského 
majetku města. Hodnocení nabídek proběhlo 14. 9. 2016. Komise doporučila jako vítěze 
koncesního řízení firmu ČEVAK, a. s., České Budějovice.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/285/2016.  

5.  Zpracování plánu odpadového hospodářství města 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/18/2016, Návrh obměny a pořízení nových kontejnerů na separovaný odpad 
Předložen návrh uzavření smlouvy o dílo na zpracování Plánu odpadového hospodářství 
města Soběslavi s firmou ISES, s. r. o., Praha, za cenu 31 tis. Kč + DPH. Návrh byl projednán 
v komisi odpadového hospodářství RM.  
Dále předložen návrh pořízení nových kontejnerů na separovaný odpad doplňující  
6 stávajících stanovišť o kontejnery na nápojové kartony a návrh výměny kontejnerů 
v Tyršově ulici (u Jednoty). Návrh byl projednán v komisi odpadového hospodářství RM. 
Dále předložena informace o přípravě článku do prosincové Hlásky týkající se situace ve věci 
separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu projednávaného na minulém jednání 
RM a komisi odpadového hospodářství.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/286/2016.  

6.  Modernizace IT vybavení na MěÚ 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: Modernizace IT vybavení na MěÚ v Soběslavi 
Předložena informace o obsahu projektu „Modernizace IT vybavení na MěÚ Soběslav“ 
připravovaného v rámci výzvy č. 28 vyhlášené MMR ČR. Projekt je rozdělen do 4 základních 
částí (viz příloha). Rada města s obsahem projektu souhlasila. O pokračující přípravě projektu 
bude RM průběžně informována.  
 
 



- 3 - 

7.  Doplnění vánočního osvětlení ve městě – informace 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města, Mgr. Alena Krejčová ředitelka 
MŠ Duha a členka RM  
Příloha: Cenová nabídka vánočního osvětlení – osvětlení 15 ks stromů na náměstí a světelné 
dekory na veřejném osvětlení 
Předloženy výše uvedené nabídky zpracované firmou MK-mont illuminations, s. r. o.,  
a firmou BON JOUR ILLUMINATION, s. r. o. 
V rámci diskuse se RM shodla na zakoupení 30 ks světelných řetězů na nově osazené stromy 
na náměstí Republiky od firmy BON JOUR ILLUMINATION, s. r. o. Pronájem osvětlení 
(dekory na sloupy VO) je v letošním roce řešen platnou nájemní smlouvou s firmou MK-mont 
illuminations, s. r. o. 

8.  Rozsvícení vánočního stromu s Radiem Blaník 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložena informace o výše uvedené akci, která se uskuteční 29. 11. 2016 od 15:00 hodin. 
Hostem programu bude pan Martin Maxa.  
V této souvislosti předložen návrh smlouvy s agenturou MEDIA MARKETING SERVICES, 
a. s., na uspořádání této akce.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/287/2016.  

9.  KDMS – aktualizace ceníku pronájmů, vyřazení DHM (2x) 
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS  
Příloha: Žádost o souhlas s aktualizací Ceníku pronájmů KDMS, Návrh nového ceníku, 
Žádost o souhlas s vyřazením DHM (dieselelektrické soustrojí) a DHIM (škrabka na 
brambory) 
Předložen návrh výše uvedeného ceníku a žádosti o souhlas s vyřazením výše uvedeného 
majetku.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/288/2016, 20/289/2016.  

10. Nákup služebního vozidla pro SLMS, s. r. o. 
Předložil: Ing. Petr Matouš – ředitel SLMS, s. r. o., Soběslav 
Příloha: Žádost o souhlas s nákupem vozidla 
Předložena výše uvedená žádost o souhlas s nákupem nového vozidla Toyota Hilux DC2.4D-
4D, rok výroby 2016, za cenu 617.624 Kč bez DPH vybraného na základě výběrového řízení 
organizovaného jednatelem SLMS, s. r. o.  
Zároveň předložen návrh prodeje stávajícího služebního vozidla prostřednictvím autobazaru 
nebo aukce.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/290/2016.  

11. Žádost ZŠ Komenského o souhlas města se zakoupením kopírovacího stroje 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/84/2016 
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/291/2016.  

12. Pozemky, smlouvy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha – Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku  
parc. č. 3825 v k. ú. Soběslav 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/85/2016 
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Předložen výše uvedený návrh smlouvy. Smlouva se uzavírá za jednorázovou úhradu ve 
prospěch města ve výši 1.810 Kč. 
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/292/2016.  

Římskokatolická farnost Soběslav – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón v roce 2016 
Předložila: Ing. arch. Dagmar Buzu – vedoucí odd. územního plánování a památkové péče 
OVRR MěÚ 
Příloha: OVRR/6/2016 
Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/293/2016.  

KAVEX Bohemia, s. r. o., České Budějovice – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
(revitalizace jižní části náměstí Republiky) 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh výše uvedeného dodatku, kterým se prodlužuje termín dokončené akce do 
30. 11. 2016.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/294/2016.  

13. Různé 

Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava komunikace v Nedvědicích“ – jmenování 
komise 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh komise pro výše uvedené výběrové řízení.  
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/295/2016.  

ZŠ E. Beneše – žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z investičního fondu 
školy (nákup multifunk ční pánve) 
Předložila: Věra Hanzalová - vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/86/2016 
Předložena výše uvedená žádost. 
Hlasování: Pro: 5; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 20/296/2016.  

Komunitní plán ORP Soběslav 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložena informace o končící platnosti komunitního plánu zpracovaného pro ORP Soběslav 
na období 2014 – 2016. SZO MěÚ prověří možnosti jeho aktualizace.   

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 
• Dotaz na postup ve věci dvou lip u kostela sv. Petra a Pavla. Tajemník MěÚ – závěry 

posudku byly zveřejněny prostřednictvím webových stránek města, článek bude 
rovněž uveřejněn v prosincové Hlásce. Bude podána žádost o povolení pokácení 
stromů v souladu se závěry posudku.  

• Předložil žádost Společenství veselských bojovníků zastoupených panem Jiřím 
Pechou (viz příloha) o souhlas s využitím sklepních prostor městského hradu 
k natočení videoklipu hudební skupiny Garant, Soběslav. RM s žádostí souhlasila, 
dohled při natáčení zajistí Mgr. Petr Valeš.  
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• Informoval o nabídce firmy E.ON na vybudování fotovoltaické elektrárny na jižní 
části střechy Společenského centra Soběslavska. Jedná se o budovu v městské 
památkové zóně, možnost realizace projedná místostarosta města na OVRR.  

• Dotaz na situaci ve věci opravy nájezdů na nový dřevěný most u DDM. Místostarosta 
města – nájezd od Komenského ul. byl dobetonován, ze směru od DDM bude v délce 
cca 2m nově vyasfaltován a vyspádován.  

• Informoval o obdržení výsledku ankety „Co s nádvořím“ realizované v rámci 
Rožmberských slavností. Výsledek bude rozeslán spolu s návrhem úprav nádvoří 
členům RM a zařazen na některé z dalších jednání.  

Mgr. Petr Lintner 
• Dotaz na výsledek studie úprav prostor mezi ZŠ E. Beneše a Gymnáziem. 

Místostarosta města – zpracovaný návrh byl připomínkován městem a vrácen 
k dopracování, po obdržení bude předložen RM.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informovala o jednání Finančního výboru dne 31. 10. 2016. Z důvodu neúčasti  

Ing. I. Matějů a Mgr. M. Dančišina bude svoláno nové jednání.  
• V rámci dotačních titulů IROP pro základní a mateřské školy v příštím roce 

upozornila na nutnost předfinancování prostřednictvím rozpočtu města. Tajemník 
projedná tuto záležitost s vedoucí FO MěÚ.  

• V návaznosti na minulé jednání RM informovala o obdržení rozhodnutí o získání 
dotace na projekt „Společně ke kvalitě ve vzdělání“, čímž nebude nutné využití 
provozních prostředků MŠ.  

• Informovala o získání dotace z Nadace Proměny Karla Komárka, Praha. 
• Informovala o dopise paní Mgr. M. Plátové ohledně stavu dětských hřišť ve městě. 

Místostarosta města – nový plánovaný prvek na hřišti u SCS byl již dodán, koncepce 
údržby a rozvoje dětských hřišť se tvoří. 

• Dotaz na současný stav prací na akci ZTV Svákov. Místostarosta města – byly 
započaty práce na výkopech kanalizačních šachet, s dodavatelskou firmou město 
intenzivně komunikuje. 

• Dotaz na současný stav rekonstrukce zázemí sportovní haly pod gymnáziem. 
Místostarosta města – dnešního dne proběhla úspěšně její kolaudace.  

 
 
 
Jednání RM skončilo v 16:45 hodin.  

 

 


