
Z Á P I S  

 26. schůze Rady města Soběslavi, 
která se konala dne 3. prosince 2019 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 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. Rekonstrukce smuteční síně na hřbitově v Soběslavi 

2. Rozpočtové opatření č. RM 7/2019 

3. Rozpočtové opatření č. ZM 4/2019 

4. OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů a č. 6/2019 o místním poplatku 

z pobytu 

5. Program rozvoje města na období 2020-2023  

6. Struktura pohledávek města Soběslavi 

7. Senior-dům Soběslav – žádost o schválení změny rozpočtu 

8. SDH Soběslav – žádost o finanční příspěvek 

9. Pozemky, smlouvy 

a) Čevak, a. s., ČB – čerpadlo vratného kalu na ČOV Soběslav 

b) OOSM/99/2019 – LEKA DEM, s. r. o., ČB – smlouva o uzavření smlouvy kupní 

c) OOSM/106/2019 – E.ON Distribuce, a. s., ČB – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene („Soběslav: Vrchlického, přel. SS100 Čápová“) 

10. Různé 

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

Členové RM neměli k zápisu a k usnesení z minulého – 25. jednání RM ze dne 19. listopadu 

2019 žádné připomínky. 

Ověřovateli zápisu byli starostou města pověřeni členové rady Michal Turek a Mgr. Michal 

Pánek.  

Zápis z jednání provede tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll. 

1.  Rekonstrukce smuteční síně na hřbitově v Soběslavi 

Rada města si prohlédla zrekonstruovanou smuteční síň na městském hřbitově, a to za účasti 

Ing. arch. J. Kročáka, České Budějovice. 

Předložena informace o probíhajícím jednání s p. Melichem ve věci uzavření dodatku 

k nájemní smlouvě na pronájem zrekonstruované smuteční síně, návrh dodatku bude 

předložen na příštím jednání RM. Záchodky umístěné v budově bude provozovat SMS, s. r. 

o., a budou otevřeny i mimo obřady, tedy každý den. Návrh výzdoby smuteční síně zajistí 

členka RM Mgr. Alena Krejčová, starosta města Ing. Jindřich Bláha společně s Ing. arch. 

Jaromírem Kročákem a odborníky na tuto problematiku.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/328/2019. 

2.  Rozpočtové opatření č. RM 7/2019 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: FO/23/2019 

 

 



- 2 - 

Předložen návrh Rozpočtového opatření č. RM 7/2019. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/329/2019.  

3.  Rozpočtové opatření č. ZM 4/2019 

Předložila: Mgr. Lucie Krejčí – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: FO/24/2019 

Předložen návrh Rozpočtového opatření č. ZM 4/2019. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/330/2019 

4.  OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů a č. 6/2019 o místním poplatku 

z pobytu 

Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ 

Příloha: KT/28/2019 

Předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze psů a dále návrh 

obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu. Předložené návrhy reagují 

na novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a nahrazují část dosud platné 

vyhlášky č. 1/2011 a 1/2015. Poplatek z pobytu zavedený OZV č. 6/2019 nahrazuje poplatek 

z rekreačního a lázeňského pobytu a poplatek z ubytovací kapacity. Sazby poplatku ze psů 

zůstávají zachovány, sazba poplatku z pobytu je navržena na částku 20 Kč. 

Návrhy obou vyhlášek budou předloženy na prosincovém jednání ZM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/331/2019 a č. 26/332/2019.  

5.  Program rozvoje města na období 2020-2023 

Předložila: Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ 

Příloha: KT/27/2019 

V souvislosti s přípravou Programu rozvoje města Soběslav na období 2020 - 2023 předložen 

soupis připomínek obdržených od členů ZM spolu s návrhem jejich vypořádání. Návrh 

dokumentu je rovněž zveřejněn na internetových stránkách města s možností připomínkování 

ze strany občanů, komisí RM a výborů ZM, veřejné projednání (seznámení s návrhem) se 

uskuteční 10. 12. 2019 v KDMS. 

Konečný termín pro podání připomínek je 20. 1. 2020, poté bude dokument finalizován  

a předložen k projednání ZM. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/333/2019.  

6.  Struktura pohledávek města Soběslavi 

Předložila: Andrea Jelínková – pracovnice FO MěÚ 

Příloha: FO/25/2019 

Předložen vývoj výše pohledávek města Soběslavi v letech 2016 – 2019. Dále předložena 

informace o výši odepsaných pohledávek z účetnictví města k 30. 11. 2019 ve výši 194.057 

Kč. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/334/2019.  

7.  Senior-dům Soběslav – žádost o schválení změny rozpočtu 

Předložila: Ing. Zina Petrásková – ředitelka Senior-domu Soběslav 

Příloha: Žádost o schválení změny rozpočtu 

Předložen návrh změny rozpočtu Senior-domu Soběslav v souvislosti s navýšením dotace na 

pečovatelskou službu. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/335/2019.  
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8.  SDH Soběslav – žádost o finanční příspěvek 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Žádost o finanční příspěvek 

Předložena žádost pana J. Šustra, starosty sboru, o finanční příspěvek na chod SDH Soběslav 

a na zálohu na pořízení slavnostního praporu v souvislosti s blížícím se 150. výročím založení 

SDH. Na poskytnutí příspěvku bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.  

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/336/2019.  

9.  Pozemky, smlouvy 

Čevak, a. s., ČB – čerpadlo vratného kalu na ČOV Soběslav 

Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Příloha: Cenová nabídka 

Předložena cenová nabídka na výměnu čerpadla vratného kalu na ČOV Soběslav. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/337/2019.  

LEKA DEM, s. r. o., ČB – smlouva o uzavření smlouvy kupní 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/99/2019 

V návaznosti na usnesení ZM č. 6/041/2019 ze dne 25. 9. 2019 předložen návrh výše uvedené 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/338/2019.  

E.ON Distribuce, a. s., ČB – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

(„Soběslav: Vrchlického, přel. SS100 Čápová“) 

Předložila: Jana Křemenová, DiS. – vedoucí OOSM MěÚ 

Příloha: OOSM/106/2019 

Předložen návrh výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí. Věcné břemeno se zřizuje za 

jednorázovou úhradu ve prospěch města ve výši 1.000 Kč + DPH. 

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

K tomuto bodu jednání přijala rada města usnesení č. 26/339/2019.  

10. Různé 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města 

Informoval o úspěšné akci slavnostního rozsvícení vánočního stromu uskutečněné  

30. 11. 2019 na náměstí Republiky v Soběslavi a doplněném vánočním osvětlením. Akce byla 

spojena s možností prohlídky zrekonstruované budovy čp. 1/I na náměstí Republiky. 

Starosta města poděkoval Mgr. A. Krejčové, pracovníkům KDMS, komisi kultury, školství  

a cestovního ruchu a dalším pracovníkům zapojeným do přípravy této akce. 

Dále RM vzala na vědomí informace místostarosty města týkající se: 

 Přípravy podání žádosti do dotačních titulů JčK na následující akce: oprava kapličky 

v Chlebově a oprava pomníku v Nedvědicích.  

Dotazy a připomínky členů RM 

Mgr. Petr Valeš 

 Informoval o přípravě občerstvení při slavnostním ohňostroji 1. 1. 2020. Výtěžek 

z této akce bude věnován Rodičovskému centru Sobík.  
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Mgr. Petr Lintner 

 Požádal o možnost zvýraznění zóny 30 km/hod. při vjezdech na náměstí  

a informování občanů města o důvodech zrušení přechodů pro chodce. Starosta města 

– svislé dopravní značení bude vyměněno, vodorovné dopravní značení zatím 

realizováno nebude, neboť město jedná se SÚS JčK o možné výměně povrchů 

komunikací, které jsou ve vlastnictví JčK, na náměstí Republiky a přilehlých ulicích. 

Informaci vysvětlující zrušení přechodů zajistí tajemník MěÚ Ing. Radek Bryll na 

internetových stránkách města a v měsíčníku Hláska. 

 Opětovně požádal o nové osvětlení městské věže a kostela sv. Petra a Pavla na 

náměstí. Starosta města – město má již k dispozici první návrhy od odborné firmy a 

projektová dokumentace bude finalizována začátkem příštího roku. 

Mgr. Alena Krejčová 

 Požádala o doplnění odpadkových košů na Wilsonově ulici (naproti firmě Envi-pur). 

Místostarosta města zajistí prostřednictvím SMS, s. r. o. 

Mgr. Michal Pánek 

 Informoval o přípravě žádostí o dotaci z grantového programu JčK na výměnu 

gumových povrchů v budově zimního stadionu a opravu poškozených částí atletického 

oválu. Žádosti budou podány začátkem roku 2020. TJ Spartak nemá finanční 

prostředky na vlastní financování povinného podílu. O této záležitosti bude TJ Spartak 

společně s městem dále jednat.  

Michal Turek 

 Na příštím jednání RM předloží informaci o výstupech z jednání komise IT.  

 Dotaz, kdo je zodpovědný za oznámení plánovaného výpadku elektrické energie. 

Starosta města – za oznámení je zodpovědná společnost E.ON.  

 

 

 

Jednání RM skončilo v 16:50 hodin.  

 

 


