ZÁPIS
24. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 15. prosince 2020 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu.
Členové rady: Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Alena Krejčová,
Mgr. Petr Lintner, Mgr. Michal Pánek, Michal Turek, Mgr. Petr Valeš
Tajemník městského úřadu: Ing. Radek Bryll
Jednání 24. 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. Čevak, a. s. – aktualizace Plánu investic pro rok 2021
2. Průmyslová zóna
3. Nařízení města č. 1/2020 – zpracování lesní hospodářské osnovy pro „LHO
Tábor“
4. Termíny jednání RM a ZM v roce 2021
5. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města na roky 2022
a 2023
6. Pozemky, smlouvy
a) OOSM/100/2020 – Cetin, a. s., Praha – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti
b) FO/25/2020 – Generali Česká pojišťovna, a. s. – pojištění majetku a odpovědnosti
v roce 2021
7. Různé
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 23. jednání RM ze dne 1. prosince
2020 žádné připomínky.
Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Mgr. Petr Valeš a Michal
Turek.
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll.
1. Čevak, a. s. – aktualizace Plánu investic pro rok 2021
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Přehled navržených vodohospodářských investičních akcí
Předložen výše uvedený návrh vodohospodářských investičních akcí pro rok 2021 zpracovaný
pracovníky společnosti ČEVAK, a. s., České Budějovice. Konkretizace akcí realizovaných
v roce 2021 bude součástí Plánu investic města na rok 2021 předložený na některém z dalších
jednání RM.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/331/2020.
2. Průmyslová zóna
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Petr Lintner a Mgr. Alena Krejčová zrekapitulovali jednání zástupců RM a petičního
výboru uskutečněná 13. 10., 4. 11. a 20. 11. 2020.
Předložen návrh vytvoření výboru ZM pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav, který by jednal
s vlastníky pozemků a sledoval zájmy města v důležitých oblastech. Návrh bude předložen na
jednání ZM dne 16. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/332/2020.

3. Nařízení města č. 1/2020 – zpracování lesní hospodářské osnovy pro „LHO Tábor“
Předložila: Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
Příloha: OŽP/1/2020
V souvislosti s blížícím se koncem platnosti lesních hospodářských osnov v zařizovacím
obvodu LHO Tábor předložen návrh nařízení města Soběslavi č. 1/2020 o vyhlášení záměru
zadat zpracování nových lesních hospodářských osnov pro tento obvod, které by platily od
1. 1. 2022 na dobu 10 let, tj. do 31. 12. 2031.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/333/2020.
4. Termíny jednání RM a ZM v roce 2021
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Příloha: Návrh termínů jednání Rady města Soběslavi a Zastupitelstva města Soběslavi v roce
2021
Předložen návrh termínů jednání Rady města Soběslavi a jednání Zastupitelstva města
Soběslavi v roce 2021. Jednání ZM plánované na 17. 2. 2021 bude přesunuto na 3. 2. 2021.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/334/2020 a 24/335/2020.
5. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města na roky 2022 a 2023
Předložila: Květoslava Štaubrová – pracovnice KO-IA MěÚ
Příloha: KO-IA/10/2020
Předloženy návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených
Městem Soběslav na roky 2022 a 2023, a to v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Střednědobé výhledy jednotlivých organizací budou zveřejněny na webových stránkách
města.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/336/2020.
6. Pozemky, smlouvy
Cetin, a. s., Praha – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/100/2020
Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti se zřizuje za jednorázovou úhradu ve prospěch města ve výši 7.750 Kč
+ DPH.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/337/2020.
Generali Česká pojišťovna, a. s. – pojištění majetku a odpovědnosti v roce 2021
Předložila: Bc. Zuzana Schejbalová – vedoucí FO MěÚ
Příloha: FO/25/2020
V návaznosti na usnesení RM č. 3/339/2018 ze dne 11. 12. 2018, na základě kterého byla
uzavřena smlouva na pojištění majetku města na 3 roky, tj. do konce roku 2021, předložena
aktualizace pojistného na rok 2021 v návaznosti na hodnotu pojištěných nemovitostí a dále
změna ročního pojistného odpovědnosti.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/338/2020.
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7. Různé
Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav – dodatek č. 2 k SOD (oprava chodníků
Soběslav 2020 – 2. etapa)
Předložil: Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
Z důvodu časového prodlení s vydáním stavebního povolení na realizaci chodníků v ulici
Horní příkopy předložen návrh výše uvedeného dodatku.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/339/2020.
Obsazování bytů v DPS
Předložila: Jana Háková – vedoucí SZO MěÚ
Příloha: SZO/10/2020
Předložen návrh sociálně zdravotní komise RM ze dne 9. 12. 2020 na obsazení uvolněných
bytů v Domě s pečovatelskou službou v Mrázkově ulici čp. 745/III.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/340/2020.
Obnova místních komunikací Na Svépomoci v Soběslavi – žádost o dotaci
Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ
Příloha: KT/29/2020
Předložen návrh podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR na obnovu povrchů
části místních komunikací v ulicích Na Svépomoci a Okružní. Předpokládané celkové
náklady činí cca 5,7 mil. Kč, maximální výše dotace 70 %. Předpokládaná realizace akce je
v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/341/2020.
Mimořádné odměny ředitelům základních a mateřských škol
Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ
Příloha: OOSM/101/2020
Předložen návrh mimořádných odměn (covid-19) ředitelům obou základních a mateřských
škol v Soběslavi.
Hlasování o výši odměny pro ředitele MŠ Duha: Pro: 6; Zdržel se: 1 (Mgr. A. Krejčová);
Proti: 0
Hlasování o ostatních odměnách: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/342/2020.
KDMS – nájemní smlouva na pronájem kinokavárny
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS
Příloha: Žádost o souhlas s pronájmem prostor
Mgr. Petr Valeš informoval o ukončení činnosti stávajících nájemců kinokavárny v budově
Společenského centra a kina Soběslav. Na základě VŘ organizovaného ředitelem KDMS
předložena žádost o souhlas s uzavřením nové nájemní smlouvy s paní Marcelou
Rypáčkovou, Nedvědice.
Hlasování o ostatních odměnách: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/343/2020.
Přerušení činnosti školních družin obou ZŠ a provozu obou MŠ v době vánočních
prázdnin
Předložili: Mgr. Alena Krejčová – ředitelka MŠ Duha, Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha: Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Duha a MŠ Nerudova ul.
V souvislosti s usnesením vlády o prodloužení vánočních prázdnin školských zařízení
předložila Mgr. A. Krejčová žádosti obou MŠ o souhlas s přerušením činnosti MŠ v době
vánočních prázdnin v termínu od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021.
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Tajemník MěÚ zároveň informoval RM o přerušení činnosti školních družin obou základních
škol v Soběslavi ve stejném období, tj. od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021.
Hlasování: Pro: 7; Zdržel se: 0; Proti: 0
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 24/344/2020.
Dotazy a připomínky členů RM
Mgr. Michal Pánek
 Z důvodu nového usnesení vlády informoval o opětovném uzavření sportovišť ve
sportovním areálu od pátku 18. 12. 2020.

Jednání RM skončilo v 17:00 hodin.
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