ZÁPIS
21. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 15. listopadu 2016 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, Ludmila Zbytovská
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Jednání 21. 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. Parkování v centrální části náměstí Republiky v Soběslavi
2. Stanovení programu 11. zasedání ZM
3. Činnost MěÚ – organizační struktura
4. Rekonstrukce jižní strany náměstí – informace
5. Žádost ZŠ Komenského o schválení použití finančních prostředků
– nákup konvektomatu do školní jídelny
6. Žádost Občanského sdružení PREVENT, z. s., o finanční příspěvek
7. Žádost TJ Spartak Soběslav, oddíl AIKIDO, o finanční příspěvek
8. Pozemky, smlouvy
a) FO/10/2016 – Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň – částečná úhrada interaktivních
pomůcek pro základní školy
b) FO/11/2016 – Římskokatolická farnost Soběslav – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace
c) OOSM/87/2016 – Drs Miroslav, Debrník – pachtovní smlouva na pacht zemědělských
pozemků
d) OOSM/88/2016 – Eurofarms, s. r. o., Heroltice – dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě na
pacht zemědělských pozemků
e) OOSM/89/2016 – Panatela, s. r. o., Veselí nad Lužnicí – prodej části pozemku p. č.
3937/2 v k. ú. Soběslav
f) OOSM/90/2016 – Návrh na udělení čestného občanství města p. Jiřímu Laburdovi,
Praha
9. Různé
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 20. jednání RM ze dne 1. listopadu
2016 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Ludmila Zbytovská
a MUDr. Lubomír Kříž.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Parkování v centrální části náměstí Republiky v Soběslavi
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Výsledek ankety + připomínky občanů ke zveřejněným návrhům parkování; Ideová
studie parkování ČVUT Praha, fakulta dopravní; Podnět občanů města Soběslav pro jednání
Rady města Soběslav, situace
Rada města se seznámila s výsledkem ankety uskutečněné prostřednictvím měsíčníku Hláska,
připomínkami občanů k zveřejněným variantám parkování a dále s výše uvedenou studií.
V rámci diskuse se RM shodla na zachování parkování na jižní straně náměstí doplněného

vzrostlou zelení, doplnění vodního prvku a kiosku do prostoru okolí kašny. Doplněný návrh
situace bude předložen do jednání RM a následně k veřejnému projednání.
RM projednala studii parkování zpracovanou Fakultou dopravní ČVUT Praha a souhlasí se
závěry studie, která navrhuje zavedení parkovacích automatů se smíšeným systémem
parkování – parkovací místa pro rezidenty. Město zadá u ČVUT zpracování detailního
projektu parkování, které bude začátkem roku 2017 předloženo na jednání ZM. Projekt bude
také předmětem veřejného projednání spolu se situací centrální plochy náměstí.
Dále předložen podnět občanů města Soběslav organizovaný Ing. P. Plátem, Soběslav,
týkající se veřejného projednání výše uvedených záležitostí. Starosta města odpoví na tento
podnět.
RM se dále zabývala zdravotním stavem dvou lip u kostela Petra a Pavla. V případě nutnosti
jejich odstranění bude v nejbližším okolí provedena náhradní výsadba.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/297/2016.
2. Stanovení programu 11. zasedání ZM
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Předložen návrh programu 11. zasedání ZM, které se uskuteční 14. 12. 2016 v KDMS.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/298/2016.
3. Činnost MěÚ – organizační struktura
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: Návrh organizační struktury
Předložena informace o personálních změnách na MěÚ. Dále předložen návrh změny
organizační struktury MěÚ Soběslav od 1. 12. 2016 předpokládající navýšení počtu
pracovníků MěÚ o jednoho pracovníka (OOSM – právník úřadu, doposud řešeno smlouvou
s externím právníkem) a navýšení pracovního úvazku zkušebního komisaře z 0,4 na plný
úvazek. Změny budou zapracovány do organizačního řádu MěÚ.
Další otázky činnosti úřadu budou projednány v RM začátkem roku 2017.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/299/2016.
4. Rekonstrukce jižní strany náměstí – informace
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
Předložena informace o průběhu rekonstrukce jižní strany náměstí Republiky. V případě
příznivých klimatických podmínek bude akce dokončena do 20. 11. 2016.
V této souvislosti předložen návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KAVEX
Bohemia, s. r. o., České Budějovice, který řeší rozšíření prací (kanalizace) na této stavbě.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/300/2016.
5. Žádost ZŠ Komenského o schválení použití finančních prostředků – nákup
konvektomatu do školní jídelny
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/91/2016
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/301/2016.
6. Žádost Občanského sdružení PREVENT, z. s., o finanční příspěvek
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost o dotaci na rok 2016
Předložena výše uvedená žádost.
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Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/302/2016.
7. Žádost TJ Spartak Soběslav, oddíl AIKIDO, o finanční příspěvek
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost o příspěvek na akci v roce 2016
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/303/2016.
8. Pozemky, smlouvy
Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň – částečná úhrada interaktivních pomůcek pro
základní školy
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/10/2016
Předložen návrh finanční spoluúčasti města pro rok 2016 v rámci projektu
spolufinancovaného firmou Rašelina, a. s., Soběslav, a Nakladatelstvím Fraus, s. r. o., Plzeň.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/304/2016.
Římskokatolická farnost Soběslav – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/11/2016
Předložen návrh výše uvedené veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/305/2016.
Drs Miroslav, Debrník – pachtovní smlouva na pacht zemědělských pozemků
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/87/2016
Předložen návrh výše uvedené pachtovní smlouvy.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/306/2016.
Eurofarms, s. r. o., Heroltice – dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě na pacht zemědělských
pozemků
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/88/216
Předložen návrh výše uvedeného dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/307/2016.
Panatela, s. r. o., Veselí nad Lužnicí – prodej části pozemku p. č. 3937/2 v k. ú. Soběslav
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/89/2016
Předložen návrh prodeje výše uvedeného pozemku.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/308/2016.
Návrh na udělení čestného občanství města panu PhDr. Jiřímu Laburdovi, Praha
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/90/2016
Předložen návrh na udělení čestného občanství města Soběslav panu PhDr. Jiřímu Laburdovi,
Praha, včetně písemného souhlasu pana PhDr. Jiřího Laburdy. Návrh bude projednán na
prosincovém jednání ZM. Předání čestného občanství bude spojeno s vystoupením pěveckého
sboru.
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Na základě žádosti Mgr. Petra Lintnera se bude RM začátkem roku 2017 zabývat seznamem
občanů, kterým bylo v minulosti uděleno, popř. odejmuto čestné občanství města Soběslavi.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/309/2016.
9. Různé
TJ Spartak Soběslav, oddíl volejbalu – žádost o souhlas s použitím znaku města
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Žádost o souhlas s použitím znaku města
Předložena výše uvedená žádost.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/310/2016.
Soudní spor mezi městem Soběslav a ČR – ministerstvo dopravy (Ing. Luboš Valehrach,
MBA, Lázně Toušeň)
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Předložena informace o ukončení soudního sporu o úhradu nemajetkové újmy ve výši
90.058,75 Kč, kterou vysoudil na ČR – MD pan Ing. L. Valehrach, MBA. ČR vyzvala město
Soběslav k úhradě této částky, město odmítlo částku uhradit. V rámci soudního sporu Krajský
soud v Českých Budějovicích dne 31. 10. 2016 zamítl odvolání ČR – MD a potvrdil
rozhodnutí Okresního soudu v Táboře, na základě kterého město Soběslav není povinno
uhradit ČR – MD výše uvedenou částku.
Senior-dům Soběslav – žádost o souhlas s nákupem z darovacího fondu organizace
(koupelové lehátko Bolero), žádost o souhlas s využitím investičního fondu (nákup
průmyslové pračky)
Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu
Příloha: Žádost o povolení nákupu z darovacího fondu organizace; Žádost o povolení nákupu
z investičních prostředků
Předloženy výše uvedené žádosti. Dodavatelé byli vybráni na základě poptávkových řízení
organizovaných Ing. Zinou Petráskovou.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/311/2016.
Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se:
• Vyjádření Ing. P. Pláta a Mgr. Z. Kozlíčka, které obdrželi všichni členové RM ve věci
záměru zavedení sběru a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů,
projednávaného na jednání RM dne 18. 10. 2016. Tento bod bude znovu projednán na
komisi odpadového hospodářství dne 1. 12. 2016.
• Žádosti TOULAVA, o. p. s., Tábor, o uzavření smlouvy o partnerství a o finanční
příspěvek na činnost. Protože obdobná žádost byla podána již v minulosti a členem
této společnosti je DSO Soběslavsko, shodla se RM na odmítnutí uzavření smlouvy
i poskytnutí finančního příspěvku.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Alena Krejčová
• Požádala o možnost označení ploch určených k hraní dětí v terénu a vymezených
v návrhu vyhlášky č. 3/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
která bude projednána na prosincovém jednání ZM. Návrhem se bude zabývat
tajemník MěÚ.
• Opětovně upozornila na dotační tituly IROP pro základní a mateřské školy v příštím
roce a nutnost předfinancování prostřednictvím rozpočtu města. Starosta města –
město má pro tyto potřeby dostatečnou finanční rezervu.
• Informovala o přípravě jednání Finančního výboru před prosincovým jednáním ZM.
Jedním z bodů programu bude zavedení klikajícího rozpočtu města, v této věci
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komunikuje se zástupcem firmy Gordic. Výstup Finančního výboru definující kroky
realizované k transparentní radnici do doby modernizace ekonomického systému
města bude předložen na prosincové jednání ZM k odsouhlasení.
• Informovala o přípravě vyhlášky města o stanovení školských obvodů pro mateřské
školy. Starosta města – návrh vyhlášky bude předložen na příštím jednání RM.
MUDr. Lubomír Kříž
• Upozornil na zvyšující se počet dnů bez služeb doktorů na LSPP v Soběslavi.
Místostarosta města – město se ve spolupráci se SZO MěÚ a Krajským úřadem
v Českých Budějovicích snaží situaci řešit, problémem je nedostatek praktických
lékařů.

Jednání RM skončilo v 16:30 hodin.

V Soběslavi 15. 11. 2016
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