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

která se konala dne 24. listopadu 2015 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 26. 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. Návrh rozpočtu města na rok 2016 
2. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2015 
3. OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
4. Připomínky k revitalizaci autobusového nádraží 
5. Platy a odměny ředitelů organizací města 
6. Rekonstrukce východní strany náměstí a Palackého ulice – informace 
7. Žádost ředitele ZŠ Komenského o souhlas s pořízením investice 
8. Žádost ředitelky Senior-domu o souhlas s pořízením investice 
9. Toulava, o. p. s. – žádost o příspěvek na provoz 
10. Pozemky, smlouvy 
      a) FO/10/2015 – Částečná úhrada interaktivních pomůcek pro základní školy 
 b) OOSM/65/2015 – E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva  
 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
11. Různé 

Starosta města navrhl vyjmout z dnešního jednání bod č. 8. Žádost ředitelky Senior-domu 
Soběslav o souhlas s pořízením investice z důvodu ověření si zkušeností s obdobným 
přístrojem (terapeutický laser) z jiných zařízení. Poté se RM k záležitosti vrátí.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
 
Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 25. jednání RM ze dne 10. 11. 2015  
žádné připomínky. 
Ověřovateli zápisu byly starostou města pověřeny členky rady Ludmila Zbytovská a Mgr. 
Alena Krejčová.  
Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 
 
1.  Návrh rozpočtu města na rok 2016 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: Návrh rozpočtu města Soběslavi na rok 2016  
Předložen návrh rozpočtu. Starosta města odpověděl na jednotlivé dotazy členů RM. Návrh  
doplněný o připomínky členů RM (zvýšení předpokládaných nákladů na rozšíření a úpravu 
zázemí sportovní haly z 4 na 6 mil. Kč, zvýšení předpokládaných nákladů na revitalizaci 
náměstí z 10 na 12 mil. Kč a zvýšení rezervy školství ze 100 na 300 tis. Kč a tím zvýšení 
použití prostředků z běžného účtu z 5 na 9,2 mil. Kč) bude předložen na jednání ZM 16. 12. 
2015. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/261/2015.  
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2.  Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2015 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ 
Příloha: Změna rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 4/2015 
Předložen návrh změny rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 4/2015 o celkovém 
objemu 2.447.152 Kč. Členové RM neměli k předloženému návrhu žádné připomínky. Návrh 
bude předložen na jednání ZM 16. 12. 2015.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/262/2015.  
 
3.  OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 
Příloha: KT/11/2015 
V návaznosti na jednání RM dne 27. 10. 2015 opakovaně předložen návrh OZV č. 2/2015 o 
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Návrh je doplněn o 
připomínky ministerstva vnitra. RM byla seznámena se zkušenostmi MP při řešení problémů 
způsobených požíváním alkoholických nápojů na náměstí Republiky – tato lokalita je 
v předloženém návrhu zachována.  
Z důvodu velkých administrativních komplikací při povolování výjimek ze zákazu (formou 
správního řízení) a velkého počtu akcí konaných na nám. Republiky se RM shodla na stažení 
návrhu vyhlášky z programu ZM dne 16. 12. 2015.  
Stávající OZV č. 2/2008 doplněná OZV č. 1/2012 zůstávají i nadále v platnosti.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/263/2015.  
 
4.  Připomínky k revitalizaci autobusového nádraží 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Studie revitalizace autobusového nádraží Soběslav, připomínky k návrhu revitalizace 
(COMETT PLUS, s. r. o., Tábor, Tomáš Šena, Soběslav, Stanislav Dvořák, Soběslav) 
RM se seznámila s došlými připomínkami ke zpracované studii. V rámci diskuse se shodla na 
zapracování připomínek do dalšího stupně PD revitalizace autobusového nádraží. Zároveň 
vstoupí město do jednání s ČD, a. s., a SŽDC, s. o., o možnosti vybudování dopravního 
terminálu na jejich pozemcích včetně využití stávající výpravní  budovy.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/264/2015.  
 
5.  Platy a odměny ředitelů organizací města 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: MS/01/2015, MS/02/2015 
Předložen návrh navýšení platů jednatele SMS, s. r. o., p. V. Falady, SLMS, s. r. o., p. Ing. P. 
Matouše, ředitele KDMS Soběslav, p. Mgr. P. Valeše, ředitelky Senior-domu Soběslav, paní 
Ing. Z. Petráskové a paní J. Hákové – pověřené řízením Polikliniky Soběslav v návaznosti na 
NV č. 278/2015 Sb., kterým došlo ke zvýšení platů pracovníků územních samosprávních 
celků.   
K navýšení platů dochází od 1. 1. 2016. Tajemník MěÚ zajistí prostřednictvím OOSM 
prověření zařazení ředitelek MŠ do příslušné platové třídy v souladu se zákoníkem práce.  
Dále předložen návrh ročních odměn ředitelům organizací města (ZŠ Komenského, ZŠ E. 
Beneše, MŠ Nerudova, MŠ Duha, KDMS Soběslav, SLMS, s. r. o., SMS, s. r. o., Senior-dům 
Soběslav, Poliklinika Soběslav) a tajemníkovi MěÚ Soběslav za rok 2015.   
Hlasování o výši odměny a platu pro ředitele KDMS: Pro: 5; Zdržel se: 1 (Mgr. P. Valeš); 
Proti: 0 
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Hlasování o výši odměny pro ředitelku MŠ Duha: Pro: 5; Zdržel se: 1 (Mgr. A. Krejčová); 
Proti: 0 
Hlasování o ostatních odměnách: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/265/2015 a 26/266/2015.  
 
6.  Rekonstrukce východní strany náměstí a Palackého ulice – informace 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města, Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta 
města 
Informace o dokončení obou zmíněných akcí. Při přípravě dalších etap rekonstrukce náměstí 
je nutné věnovat větší pozornost přípravě PD a jejímu důslednému připomínkování ze strany 
stavebního odboru včetně silničního úřadu.   
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/267/2015.  
 
7.  Žádost ředitele ZŠ Komenského o souhlas s pořízením investice (pylonová tabule se 

zabudovanou interaktivní tabulí) 
Předložil: Mgr. Jan Holas – ředitel ZŠ Komenského 
Příloha: Žádost o převod finančních prostředků určených na provoz školy do investičního 
fondu a souhlas s pořízením investice 
Předložena žádost ředitele ZŠ Komenského.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/268/2015.  
 
9.  Toulava, o. p. s. – žádost o příspěvek na provoz 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o finanční příspěvek na propagaci a činnost společnosti Toulava, o. p. s. 
Předložena žádost p. J. Krejčího, Toulava, o. p. s., o finanční příspěvek ve výši 30 % poplatku 
z ubytovací kapacity vybraného na území města. Město je členem o. p. s. Toulava 
prostřednictvím DSO Soběslavsko. V rámci diskuse se RM shodla na neposkytnutí finančního 
příspěvku.  
 
10.  Pozemky, smlouvy 
Spoluúčast města při nákupu interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, 
s. r. o., Plzeň 
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí FO MěÚ  
Příloha: FO/10/2015 
Předložen návrh finanční spoluúčasti města pro rok 2015 v rámci projektu 
spolufinancovaného firmou Rašelina, a. s., Soběslav, a Nakladatelstvím Fraus, s. r. o., Plzeň. 
Projekt končí v roce 2016 a je nutné o něm dále jednat se zástupci škol, a. s. Rašelina a 
Nakladatelstvím Fraus.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/269/2015.  
 
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene „Soběslav, Švadlačky – kabel NN – pan Malý“ 
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí OOSM MěÚ  
Příloha: OOSM/65/2015 
Předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 
úhradu ve prospěch města ve výši 2.000 Kč.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/270/2015.  
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Auritus, Farní charita Tábor, a Občanské sdružení Prevent, z. s., Strakonice – žádost o 
finanční příspěvek na podporu činnosti v roce 2015  
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
V návaznosti na jednání RM 3. 3. 2015 se RM opakovaně vrátila k žádostem centra Auritus, 
Farní charita Tábor, a Občanského sdružení Prevent, z. s., Strakonice, o finanční příspěvek na 
činnost v roce 2015. V loňském roce byla část poskytnutého příspěvku hrazena z dotace na 
sociálně-právní ochranu dětí.  
Předložen návrh výše příspěvku.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/271/2015.  
 
Římskokatolická farnost Soběslav – žádost o finanční příspěvek na dofinancování 
opravy kostela sv. Petra a Pavla 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 
Příloha: Žádost o finanční příspěvek  
Předložena žádost Mgr. Jana Hambergera, správce farnosti Soběslav, společně s rekapitulací 
celkových nákladů na opravu kostela sv. Petra a Pavla v letošním roce.  
Předložen návrh výše finančního příspěvku.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/272/2015.  
 
11.  Různé 
Bytová komise RM – přenechání městských bytů do nájmu 
Předložil: Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta města 
Příloha: OOSM/66/2015 
Předloženo doporučení Bytové komise ze dne 24. 11. 2015  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/273/2015.  
 
Senior-dům Soběslav – žádost o souhlas s přijetím věcných darů (klozetová křesla) 
Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav  
Příloha: Žádost o souhlas s přijetím věcného daru  
Předložena žádost ředitelky Senior-domu Soběslav.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/274/2015.  
 
Oprava památníku I. světové války v parku U Nádraží – příprava žádosti o dotaci 
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ Soběslav 
Informace o připravované akci „Oprava památníku I. světové války“ v parku U Nádraží 
v Soběslavi a možnosti využití dotace na jeho opravu z programu Ministerstva obrany ČR 
„Zachování a obnova historických hodnot“. Žádost musí být podána do 31. 1. 2016. Jednou 
z podmínek podání žádosti je souhlas ZM s podáním žádosti a realizací této akce.  
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/275/2015.  
 
KDMS Soběslav – žádost o souhlas s použitím znaku města Soběslavi 
Předložil: Mgr. Petr Valeš – ředitel KDMS Soběslav 
Předložena žádost o souhlas s použitím znaku města na webových stránkách 
www.kubesovasobeslav.cz sloužících k propagaci mezinárodního festivalu dechových hudeb 
Kubešova Soběslav. 
Hlasování: Pro: 6; Zdržel se: 0; Proti: 0 
K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/276/2015.  
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Dotazy a připomínky členů RM 
Mgr. Petr Valeš 

• Požádal o informaci o způsobu nákupu energií pro město a jeho organizace. Starosta 
města – zemní plyn nakupuje SMS, s. r. o., na burze, el. energii nakupuje město 
samostatně. Organizace si energie nakupují nezávisle na městě. Tajemník MěÚ 
Soběslav svolá jednání s organizacemi za účelem případné výhodnosti společného 
nákupu el. energií.  

Mgr. Petr Lintner 
• Informoval o odhalení pamětní desky na židovské synagoze v Jirsíkově ul. v Soběslavi 

v neděli dne 15. 11. 2015. RM děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.  
• Upozornil na přerušení přístupové cesty vedoucí od Svákova k lanovému mostu 

panem Záhorou. Starosta města – zmíněný pozemek je ve vlastnictví Záhorů, kteří 
nejsou ochotni pozemek odprodat ani směnit. Prostřednictvím MěÚ dojde k prověření 
oprávněnosti přerušení cesty – zajistí tajemník.  

• Informoval o doplnění historického modelu města panem P. Brabcem, Hořice na 
Šumavě, na základě připomínek z jednání RM a ve spolupráci s pracovníky 
Husitského muzea. Navrhl další doplnění modelu. Starosta města – bude konzultováno 
začátkem příštího roku se zástupcem Husitského muzea.  

• Požádal o informaci ohledně zajištění zástupu za dlouhodobě nemocnou redaktorku 
Hlásky paní J. Kocourkovou. Starosta města – v souvislosti s požadovanými změnami 
měsíčníku Hláska se případný zástup za redaktorku v současnosti řeší, stejně jako 
podoba Hlásky, která je projednávána v redakční radě. Informace o zástupu za paní  
J. Kocourkovou včetně návrhů na úpravu Hlásky budou předloženy na jednání RM 
začátkem příštího roku.  

Mgr. Alena Krejčová 
• Informovala o jednání Finančního výboru ZM, které se uskuteční 7. 12. 2015. 
• Požádala o instalaci schůdků, popř. zábradlí při vstupu na tribunu v nové sportovní 

hale. Zajistí místostarosta města. 
• V souvislosti s existencí rizika uplatnění škody vůči školským zařízením informovala 

o nabídce pojišťovny DAS. Tato nabídka byla z důvodu výše pojistného odmítnuta. 
V současnosti mají školská zařízení pouze pojištění pro případ úrazu dítěte. Starosta 
města navrhl řešit možnost pojištění prostřednictvím makléřské společnosti GrECo 
JLT Czech Republic, s. r. o., spolupracující s městem. Jednání v této záležitosti bude 
svoláno začátkem příštího roku.  

 
Příští jednání RM bude zahájeno prohlídkou nové provozovny firmy BANES, s. r. o., 
Soběslav, v ulici Na Pískách. 
 
 
Jednání RM skončilo v 16:15 hodin.  

 

 

 

 


