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

která se konala dne 14. listopadu 2017 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. Úprava prostoru u hradu 
2. Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2018 
3. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
4. Parkování v klidu v centru města 
5. Dětská hřiště v Soběslavi 
6. Ceny odpadů pro rok 2018 
7. Posudek zdravotního a statického stavu lip u kostela sv. Petra a Pavla 
8. Prevent, z. ú. – žádost o finanční příspěvek 
9. Pozemky, smlouvy  
a) OOSM/82/2017 – Jana Fišerová, Zvěrotice – koupě pozemků včetně lesního porostu  
p. č. 1268, 1299 a 1378 v k. ú. Zvěrotice 
10. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 20. jednání RM ze dne 31. října 2017 
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady paní Ludmila Zbytovská  
a MUDr. Lubomír Kříž.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Úprava prostoru u hradu 
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS 
Příloha: Studie hradního nádvoří (bistro) v Soběslavi a návrh parku před knihovnou; 
Stanovisko NPÚ České Budějovice 
Předloženy výše uvedené návrhy zpracované architektonickým studiem Mooza, Praha. 
Plánované bistro je uvažováno pro letní využití s využitím prostoru parku  
i vlastního nádvoří. Návrh je kladně posouzen NPÚ České Budějovice.  
Připomínky členů RM k této studii: 

• změnit výstup z baru z důvodu jeho kolize s východem z toalet, 
• zvážit možnost přitápění, např. krbem, 
• hradební příkop u restaurace Nikola ponechat bez staveb, pouze travnatý, 
• betonové bloky užívané jako lavičky umístit mimo prostor užívaný pro sáňkování dětí, 
• prostřednictvím dopravního inženýra posoudit možnou podobu ulice Horní Příkopy 

(jednosměrná či dvousměrná ulice), chodníku a aleje kulových javorů.  
Připomínky předá Mgr. Petr Valeš zpracovateli studie. Po předložení nového návrhu se RM 
k záležitosti vrátí.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/315/2017. 
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2.  Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2018 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2018 
Předložen návrh ceny vodného a stočného na rok 2018 zpracovaný v souladu s uzavřenou 
smlouvou pracovníky společnosti ČEVAK, a. s. Návrh předpokládá navýšení ceny vodného 
z 36,21 Kč o 0,62 Kč na 36,83 Kč + DPH a navýšení stočného z 22,95 Kč o 0,31 Kč na 23,26 
Kč + DPH. Výše nájemného pro rok 2018 zůstává zachována jako v roce 2017.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/316/2017.  

3.  Stanovení odměn neuvolněným členům ZM 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/30/2017 
Předložen návrh měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva dle 
nového NV č. 318/2017 Sb.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/317/2017.  

4.  Parkování v klidu v centru města 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Studie posouzení parkování v centru města Soběslavi; Připomínky vrchního strážníka 
MP M. Drse, pracovníka OVRR MěÚ J. Kubeše a starosty města Ing. J. Bláhy 
Rada města projednala výše uvedenou studii zpracovanou ČVUT v Praze, fakultou dopravní, 
spolu s výše uvedenými připomínkami k této studii. RM považuje studii za nedostatečnou, 
místostarosta předá připomínky zpracovateli a svolá jednání ve věci dopracování studie.  
L. Zbytovská předložila návrh zavedení městské autobusové linky.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/318/2017.  

5.  Dětská hřiště v Soběslavi 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: MS/02/2017; Protokol revizního technika z kontroly dětských hřišť  
V návaznosti na minulé jednání RM předložen návrh rozdělení dětských hřišť na území města 
Soběslavi (nová hřiště, hřiště odpovídající normám, hřiště doplněná a zrušená). Dále 
předložena zpráva revizního technika o stavu stávajících hřišť a herních prvků.  
V rámci diskuse se RM shodla na vybudování nových dětských hřišť v roce 2018 
v následujících lokalitách:  

• Na Ohradě, 
•  na stadionu – hřiště s enviromentálním zaměřením s využitím dotačního titulu, 
• Na Svépomoci – oprava stávajícího hřiště, 
• Chlebov, 
• Nedvědice – využití herního prvku od DDM a doplnění dalších herních prvků, 
• u DDM – hřiště bude realizováno v kontextu s demolicí malého domečku  

a parkováním v této oblasti.  
Návrhy výše uvedených hřišť realizovaných v roce 2018 budou předloženy RM do konce 
ledna 2018.  
Dále předložena informace o zpracování cenové nabídky firmou Dřevovýroba Vaněk, 
Soběslav, na provedení nutných oprav na jednotlivých hřištích vyplývajících ze zpracované 
revizní zprávy. Po zpracování cenové nabídky se RM k záležitosti vrátí.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/319/2017.  
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6.  Ceny odpadů pro rok 2018 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/31/2017 
Předložena informace o změnách v systému odpadového hospodářství města v roce 2017, 
vývoj nákladů a příjmů v této oblasti v letech 2016 – 2018 včetně produkce odpadů.   
Předložen návrh dodatku č. 23 a dodatku č. 40 s firmou Rumpold, s. r. o., Tábor, a zároveň 
předloženo stanovení cen svozu a likvidace komunálního odpadu na rok 2018.  
Na dalším jednání RM předloží tajemník MěÚ přehled výše poplatků za odpad uplatňovaný 
v okolních městech spolu s přehledem naplněnosti kontejnerů na separovaný odpad 
v jednotlivých lokalitách s cílem úpravy frekvence svozu v návaznosti na naplněnost 
kontejnerů. Poté se RM vrátí k návrhu dodatku č. 40 s firmou Rumpold, s. r. o., řešící svoz  
a likvidaci separovaného sběru.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/320/2017 a 21/321/2017.  
 
7.  Posudek zdravotního a statického stavu lip u kostela sv. Petra a Pavla 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Posudek zdravotního a statického stavu lip u kostela sv. Petra a Pavla  
Předložen odborný posudek zdravotního stavu dvou lip u kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi 
zpracovaný Ing. Petrem Fukou, Stádlec, v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí centrální 
plochy náměstí. Z posudku vyplývá doporučení oba stromy odstranit. Závěr posudku bude 
zveřejněn spolu s návrhem stromů, které nahradí stávající lípy.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/322/2017.  

8.  Prevent, z. ú. – žádost o finanční příspěvek 
Předložila: Miloslava Samcová – pracovnice KO-IA  
Příloha: KO-IA/6/2017 
Předložena žádost z. ú. Prevent, Strakonice, o finanční příspěvek na úhradu části nákladů 
spojených s protidrogovou prevencí v Soběslavi.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/323/2017.  

9.  Pozemky, smlouvy 

Jana Fišerová, Zvěrotice – koupě pozemků včetně lesního porostu p. č. 1268, 1299 a 1378 
v k. ú. Zvěrotice 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ 
Příloha: OOSM/82/2017  
Předložen výše uvedený návrh koupě pozemků městem za celkovou cenu 150.000 Kč.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/324/2017.  

10. Různé 

Výběrové řízení na dodavatele akce „ČOV Soběslav – obnova čerpací stanice“ – 
jmenování komise  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh složení hodnotící komise. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/325/2017.  
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Diakonie ČCE Rolnička – žádost o souhlas s konáním „Vánočního jarmarku“ 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost Diakonie ČCE Rolničky  
Předložena výše uvedená žádost ředitele Diakonie ČCE Rolnička Mgr. J. Nováka o souhlas 
s bezplatným uspořádáním vánočního jarmarku.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/326/2017.  

Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Úpravy centrální části náměstí 
Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 5. etapa“ – jmenování komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh složení komisí pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek. 
Zadávací podmínky v souladu s PD.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/327/2017.  

Výběrové řízení na akci „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“ 
– hodnocení nabídek  
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/32/2017  
Předložena informace o průběhu výběrového řízení organizovaného Stavební poradnou, spol. 
s r. o., České Budějovice. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu HYDRO & KOV, s. r. o., 
Třeboň, která měla nejnižší cenu, což bylo jediné kritérium VŘ. 
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/328/2017.  

Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (stavební úpravy 
sokolovny Soběslav)  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Předložen návrh výše uvedeného dodatku řešící vícepráce a méně práce, posunutí termínu 
dokončení stavby a také započtení penále za nedodržení termínu dokončení. Cena díla se 
z původních 3.626.772 Kč zvyšuje na 3.753.213 Kč + DPH.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/329/2017.  

Petr Čáp, Sezimovo Ústí – žádost o souhlas s konáním silvestrovského běhu  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o souhlas s konáním silvestrovského běhu  
Předložena výše uvedená žádost.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/330/2017.  

ČOV Soběslav – dodávka a montáž oken a dveří  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
V souvislosti se zaměřením budovy ČOV a upřesněním velikostí vyměňovaných oken a 
příslušenství předložen návrh revokace usnesení RM č. 18/279/2017 b) a zároveň nový návrh 
smlouvy o dílo s firmou T.O.D.O.K., spol. s r. o., Klenovice (původní cena 187.875 Kč, 
stávající cena 189.253 Kč + DPH).  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/331/2017.  
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Výběrové řízení na dodavatele akce „Stavební úpravy a změna užívání budovy ČOV 
Soběslav“ – hodnocení nabídek  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Hodnotící tabulka 
Předložena informace o průběhu výběrového řízení. Komise doporučila jako vítěze VŘ firmu 
Staveko – Servis, s. r. o., Tábor.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/332/2017.  

Jednání ZM 2017/2018  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Vyjádření členů ZM k termínům jednání ZM  
V souvislosti s návrhem změny termínu jednání ZM 19. 12. 2017 a 21. 3. 2018 (usnesení RM 
č. 19/298/2017 ze dne 17. 10. 2017) předložena informace o vyjádření členů ZM. Drtivá 
většina členů ZM souhlasí s navrženými termíny jednání ZM.  

Novoroční ohňostroj  
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Předložen návrh uspořádání tradičního novoročního ohňostroje 1. 1. 2018 v 18:00 hodin.  
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 21/333/2017.  

Školní jídelna při ZŠ Komenského ul. 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost paní R. Domové a Mgr. I. Molíkové  
Předložena informace o jednání s ředitelem ZŠ Komenského Mgr. J. Holasem dne 13. 11. 
2017 ohledně žádosti paní R. Domové a Mgr. I. Molíkové, členek ZM, o řešení otázky 
možnosti odnosu obědů ze školní stravovny. Rozhodnutí o umožnění odnosu obědů není 
v pravomoci rady města, ale je zcela v kompetenci ředitele školy. Mgr. J. Holas přislíbil, že se 
bude celou záležitostí znovu zabývat a se závěry seznámí na osobním jednání uvedené členky 
ZM za přítomnosti členek RM Mgr. A. Krejčové a paní L. Zbytovské. Mgr. P. Valeš doplnil 
informaci, že se touto otázkou zabývala opětovně školská rada při ZŠ Komenského ul.  se 
stejným závěrem. Odpověď zašle paní R. Domové a Mgr. I. Molíkové starosta města.  

Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se: 
• Vyhlášení ředitelského volna ředitelem ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilem Říhou dne  

16. 11. 2017 (viz příloha) 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.  
 
 
 


