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

která se konala 27. října 2015 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, Ludmila Zbytovská 
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll 
Omluveni: Ing. Jindřich Bláha, starosta města 
 

 Jednání 24. 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. OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
2. MOS – informace k ukončení projektu 
3. Vánoční jarmark Rolni čky 
4. Pozemky, smlouvy 
 a) OOSM/58/2015 – PANATELA, s. r. o., Veselí nad Lužnicí – Smlouva o smlouvě 
 budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Malá vodní elektrárna Valcha“ SO 04 – 
 most na části pozemku p. č. 3937 v k. ú. Soběslav 
 b) OOSM/59/2015 – Souhlas města s realizací projektu ZŠ Komenského na úpravu 
 školní zahrady na pozemku města parc. č. 1297 v k. ú. Soběslav  
5. Různé 

Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
 
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého - 23. jednání RM ze dne 13. 10. 

2015 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.  OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/9/2015 
Předložen návrh OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství.  
V rámci diskuse bylo navrženo vyjmutí nám. Republiky z lokalit se zákazem požívání 
alkoholických nápojů z důvodu velkého počtu možného porušování zákazu jako např. svatby, 
pohřby a akce pořádané na náměstí.  
Návrh OZV bude zaslán MVČR, odboru dozoru a kontroly, ke kontrole a poté bude opětovně 
předložen RM.  
 
2.  MOS – informace k ukončení projektu 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Informace o splnění veškerých závazků města Soběslavi, jako partnera Projektu prohlubování 
meziobecní spolupráce, jehož nositelem je SMO ČR, k 27. 10. 2015. V měsíci listopadu 
proběhne vyúčtování celého projektu.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/244/2015.  
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3.  Vánoční jarmark Rolni čky 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: Žádost o povolení bezplatného uspořádání „Vánočního jarmarku Rolničky“ 
Předložena žádost ředitele Diakonie ČCE, středisko Rolnička, Mgr. Karla Nováka (viz 
příloha). 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/245/2015.  
 
4.  Pozemky, smlouvy 
PANATELA, s. r. o. – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část 
pozemku p. č. 3937 v k. ú. Soběslav (stavba mostu k MVE Valcha) 
Předložila: Bc. Pavlína Chalupská – pracovnice OOSM  
Příloha: OOSM/58/2015 
Předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se 
zřizuje bezúplatně. Po skončení stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/246/2015.  
 
ZŠ Komenského – žádost o souhlas města s realizací projektu na úpravu školní zahrady 
Předložila: Ing. Marie Lustová – pracovnice OOSM 
Příloha: OOSM/59/2015 
Předložena žádost ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jana Holase o souhlas města, jako vlastníka 
dotčeného pozemku, s realizací projektu. Náklady projektu jsou v případě úspěchu plně 
hrazeny z prostředků programu Zelená oáza 2015 Nadace Partnerství. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/247/2015.  
 
5.  Různé 
Bytová komise RM – přenechání bytů v domech č. p. 306/II a 321/II v Kadlecově ulici do 
nájmu  
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: OOSM/60/2015 
Předloženo doporučení bytové komise ze dne 19. 10. 2015. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/248/2015.  
 
Změna platů ředitelů školských zařízení v souvislostí s novelizací NV č. 564/2006 Sb.  
Předložil: Ing. Marie Lustová – pracovnice OOSM 
Příloha: OOSM/62/2015 
Předložen návrh změny platových výměrů ředitelů školských zařízení z důvodu novelizace 
NV č. 564/2006 Sb., nařízením vlády č. 278/2015 s platností od 1. 11. 2015.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/249/2015.  
 
Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Petr Valeš 

• Informace o záměru doplnění sedaček v městském kině o 6 dvoukřesel. Cenovou 
nabídku včetně návrhu financování předloží na příštím jednání RM.   

Mgr. Petr Lintner 
• Požádal o informaci ohledně kolaudace sportovní haly. Místostarosta města – 

kolaudační řízení proběhlo dnešního dne, tj. 27. 10. 2015. Připomínky HZS budou 
odstraněny do 30. 10. 2015 a následně bude povolen zkušební provoz.  
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• Požádal o informaci ohledně zajištění vydávání měsíčníku Hláska a činnosti 
informačního střediska v době dlouhodobé nepřítomnosti J. Kocourkové. Tajemník 
MěÚ – pro zajištění činností je hledán zástup.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informovala o pokračujícím výběru nových židlí pro svatební obřady konané v kostele 

sv. Marka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání RM skončilo v 15.50 hodin.  
 
 
 
 


