ZÁPIS
23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 12. prosince 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,
Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Valeš, Ludmila Zbytovská
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Omluveni: MUDr. Lubomír Kříž
Jednání 23. 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. Rekonstrukce domu čp. 1/I, interiér
2. Plán investic vodohospodářských akcí pro rok 2018
3. Rozšíření programu 16. zasedání ZM
4. Termíny jednání RM v roce 2018
5. Složení školských rad při ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše
6. Senior-dům Soběslav – změna rozpočtu v roce 2017
7. Senior-dům Soběslav, Poliklinika – zvýšení pokladního limitu
8. Poliklinika Soběslav – nařízení odvodu části investičního fondu
9. Rodičovské centrum Sobík, z. s. – žádost o finanční podporu
10. Pozemky, smlouvy
a) Ing. Jebavý, Brno – bruslařská dráha Soběslav
b) OOSM/93/2017 – Jiří Kovář, Soběslav – pronájem nebytového prostoru v domě čp.
144
11. Různé
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 22. jednání RM ze dne 28. listopadu
2017 žádné připomínky.
Ověřovatelkami zápisu byly starostou města pověřeny členky rady paní Ludmila Zbytovská
a paní Mgr. Alena Krejčová.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Rekonstrukce domu čp. 1/I, interiér
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Návrh kalkulace ceny změny PD a interiéru budovy
Předložena informace o pokračující přípravě rekonstrukce domu č. p. 1/I na náměstí
Republiky v Soběslavi. Na základě jednání s Ing. arch. J. Kročákem, České Budějovice,
a v návaznosti na budoucí využití budovy předložena informace o požadovaných změnách
projektové dokumentace (chodba, dveře, WC, bourací práce, topení, interiér). V této
souvislosti předložen návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. J. Kročákem, České Budějovice. Po
zpracování variant řešení interiéru obřadní a zasedací místnosti budou tyto předloženy radě
města za účasti Ing. arch. J. Kročáka. Zároveň bude předloženo možné využití volných
kanceláří v prvním patře budovy pro potřeby MěÚ. Rada města zároveň na některém
z příštích jednání RM navštíví rekonstruovanou budovu.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/362/2017.
2. Plán investic vodohospodářských akcí pro rok 2018
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města

Příloha: Přehled navržených vodohospodářských investičních akcí
Předložen výše uvedený návrh vodohospodářských investičních akcí pro rok 2018 zpracovaný
pracovníky společnosti ČEVAK, a. s., České Budějovice. S financováním akcí se počítá
v návrhu rozpočtu města na rok 2018.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/363/2017.
3. Rozšíření programu 16. zasedání ZM
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi
Předložen výše uvedený návrh OZV o regulaci provozování hazardních her na území města
Soběslavi zpracovaný Ing. Martinem Kákonou. O tento návrh bude rozšířen program
16. zasedání ZM, které se bude konat 19. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/364/2017.
4. Termíny jednání RM v roce 2018
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Termíny jednání Rady města Soběslavi v roce 2018
Předložen návrh termínů jednání Rady města Soběslavi v roce 2018.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/365/2017.
5. Složení školských rad při ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/97/2017
Předloženy výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků a zákonných zástupců
nezletilých žáků do Školské rady při ZŠ Komenského a ZŠ tř. Dr. E. Beneše. Zároveň
předložen návrh jmenování zástupců za zřizovatele do školských rad obou škol.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/366/2017.
6. Senior-dům Soběslav – změna rozpočtu v roce 2017
Předložila: Miloslava Samcová – pracovnice KO-IA
Příloha: KO-IA/8/2017
Předložen návrh změny rozpočtu č. 1 Senior-domu Soběslav v souvislosti s dotací na pokrytí
navýšených mzdových nákladů organizace.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/367/2017.
7. Senior-dům Soběslav, Poliklinika – zvýšení pokladního limitu
Předložila: Miloslava Samcová – pracovnice KO-IA
Příloha: KO-IA/9/2017, KO-IA/10/2017
Předloženy žádosti Senior-domu Soběslav a Polikliniky Soběslav o navýšení pokladních
limitů organizací.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/368/2017 a 23/369/2017.
8. Poliklinika Soběslav – nařízení odvodu části investičního fondu
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: KT/33/2017
Předložen návrh odvodu části investičního fondu Polikliniky Soběslav na účet města
Soběslavi z důvodu dlouhodobého nečerpání těchto finančních prostředků.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/370/2017.
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9. Rodičovské centrum Sobík, z. s. – žádost o finanční podporu
Předložila: Miloslava Samcová – pracovnice KO-IA
Příloha: KO-IA/7/2017
Předložena žádost Rodičovského centra Sobík, z. s., o finanční příspěvek na akci „Vánoční
besídka pro děti a rodiče“.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/371/2017.
10. Pozemky, smlouvy
Ing. Jebavý, Brno – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (bruslařská dráha Soběslav)
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Návrh finální podoby bruslařské dráhy; Dodatek č. 1 na zhotovení projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Bruslařská dráha Soběslav“
V návaznosti na jednání RM dne 19. 9. 2017 a geodetické zaměření stromů předložen návrh
finální podoby bruslařské dráhy. Na základě připomínek členů RM dojde ke změně spojky
vedoucí z areálu plovárny. Zároveň bude jinak pojmenována dokumentace, aby město mohlo
na tento projekt žádat o finanční prostředky ze SFDI.
Dále předložen návrh výše uvedeného dodatku řešící posunutí termínu předání PD pro územní
řízení z důvodu zapracování připomínek do původního návrhu.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/372/2017.
Jiří Kovář, Soběslav – pronájem nebytového prostoru v domě čp. 144/I
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/93/2017
Předložen návrh nové nájemní smlouvy na pronájem výše uvedeného nebytového prostoru.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/373/2017.
Strabag, a. s., České Budějovice, provozní jednotka Soběslav – Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo (komunikace v Chlebově)
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh výše uvedeného dodatku řešící vícepráce na této stavbě.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/374/2017.
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (rekonstrukce západní
strany náměstí)
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
Předložen návrh výše uvedeného dodatku řešící více a méně práce na této stavbě.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/375/2017.
Diakonie ČCE – středisko Rolnička – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/25/2017
Předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/376/2017.
11. Různé
MŠ Duha – žádost o souhlas s použitím fondu investic (oprava smažící pánve)
Předložila: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha
Příloha: Žádost o souhlas s použitím fondu investic
Předložena výše uvedená žádost.
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Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 23/377/2017.
Enviromentální hřiště ve sportovním areálu v Soběslavi
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města
V návaznosti na minulé jednání RM předložen návrh enviromentálního dětského hřiště
plánovaného ve sportovním areálu v Soběslavi (pod budovou gymnázia) a rozmístění
jednotlivých herních prvků. Připomínky k jejich umístění předá místostarosta města autorům
návrhu a následně předloží nový návrh RM.
Dále RM vzala na vědomí informace starosty města týkající se:
• Vyhlášení ředitelského volna ve škole ZŠ Komenského dne 1. 2. 2018 z důvodu
rekonstrukce sborovny a kanceláře školy (viz příloha).
Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se:
• Informace o výsledku žádosti ZŠ Komenského ulice o dotaci z IROP určenou na
kompletní rekonstrukci učebny přírodních věd, vybavení výtahu a úpravu venkovního
prostředí školy (viz jednání RM dne 24. 1. 2017). Škola obdržela minulý týden
informaci o podpoře tohoto projektu, toto pondělí 11. 12. 2017 však byla informace
poskytovatelem dotace změněna. Žádost je úplná, ale z důvodu velkého počtu
uchazečů nebylo ZŠ vyhověno. Nyní je zařazená mezi případné náhradníky.
Dále RM vzala na vědomí informace tajemníka MěÚ týkající se:
• Ukončení kontroly žádosti města o podporu „Projektu modernizace IT vybavení
MěÚ“ ze strany CRR, která splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí
(viz příloha).
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Petr Lintner
• Dotaz na případné vypsání konkurzního řízení na místa ředitelů školských zařízení
zřízených městem. Starosta města – vypsání konkurzního řízení není povinností, MěÚ
připraví materiály s uvedením datumů, kdy vyprší šestileté funkční období ředitelů
jednotlivých škol a poté se RM k záležitosti vrátí.
Mgr. Alena Krejčová
• Informovala o havárii vodovodního potrubí v MŠ Duha. Místo poruchy již bylo
opraveno.
• Informovala o jednání Finančního výboru ZM dne 5. 12. 2017. Finanční výbor
doporučil předložený návrh změny rozpočtu města č. 4, návrh rozpočtu města na rok
2018, rozpočtový výhled města a pravidla rozpočtového provizoria města ke
schválení. Zároveň pověřil finanční odbor MěÚ přípravou pravidel pověření RM
schvalováním některých rozpočtových změn.
• Poděkovala za organizaci akce rozsvícení vánočního stromu. Tajemník MěÚ prověří
kontakty MP a OŽP MěÚ s pracovníky SŘŠ a ZŠ Soběslav při ukázkách uměleckého
kovářství.
• Informovala o uskutečněném setkání MAS Lužnice a nutnosti schválení výstupů
MAP 1 městem Soběslav. Případné další informace bude možné získat na školení
MAS Lužnice, které se uskuteční v pátek 15. 12. 2017 na MěÚ v Soběslavi.
Jednání RM skončilo v 16:00 hodin.
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