ZÁPIS
z 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI
ze dne 21. března 2018 od 18:00 hodin
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi
Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena k zápisu.
Celkem bylo přítomno 18 členů zastupitelstva města.
Omluveni: Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Valeš, Jaroslav Himpan
Hosté: Marcela Koloušková – vedoucí finančního odboru MěÚ, Věra Hanzalová – vedoucí
odboru organizačního a správy majetku MěÚ
Zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta města Ing. Jindřich Bláha. Po uvítání
všech přítomných konstatoval, že je přítomno 18 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
V úvodu zasedání upozornil starosta města Ing. Jindřich Bláha přítomné členy ZM a občany,
že je z jednání zastupitelstva města pořizován zvukový záznam, který bude následně
zveřejněn na internetových stránkách města, a dále je pořizován záznam obrazový. Oba
záznamy budou k dispozici na MěÚ Soběslav.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program jednání:
Závěrečný účet města za rok 2017
Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2018
Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření
Participativní rozpočet
OZV města Soběslavi č. 1/2018 o nočním klidu
Majetkové převody
A: Prodej stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov
OZV o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi
Různé

Bez diskuse.
Hlasování o programu jako celku:
Pro: 18
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela
Hánová; MUDr. Jan Chabr; Ing. Martin Kákona; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž;
Mgr. Pavel Lintner; Ing. Iveta Matějů; Kamil Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd;
Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Zdeněk Vránek; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program byl schválen.

Do návrhové komise byli navrženi členové zastupitelstva města Mgr. Alena Krejčová,
Mgr. Pavel Lintner a p. Jan Pehe.
Hlasování o složení návrhové komise:
Pro: 15
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela
Hánová; MUDr. Jan Chabr; Ing. Martin Kákona; MUDr. Lubomír Kříž; Ing. Iveta Matějů; Kamil
Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Zdeněk Vránek; Ludmila
Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 3
Mgr. Alena Krejčová; Mgr. Pavel Lintner; Jan Pehe

Návrh byl přijat.

Za ověřovatele zápisu dnešního zasedání zastupitelstva města navrhl starosta města členy
zastupitelstva města Mgr. Milana Dančišina a p. Kamila Modla.
Hlasování o složení ověřovatelů:
Pro: 16
Ing. Jindřich Bláha; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela Hánová; MUDr. Jan
Chabr; Ing. Martin Kákona; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž; Mgr. Pavel Lintner;
Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Zdeněk
Vránek; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 2
Mgr. Milan Dančišin; Kamil Modl
Návrh byl přijat.

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva města byl předložen k ověření a ověřovatelé jej schválili
svým podpisem.
Zápis z jednání provede pracovnice MěÚ paní Ivana Šťastná.
Pozn.: Vzhledem k pořizování audio záznamu z jednání ZM bude diskuse ke každému bodu
jednání uvedena ve zkrácené formě, úplné znění diskuse bude zveřejněno v audio záznamu.
K bodu 1 – Závěrečný účet města za rok 2017
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí finančního odboru MěÚ
Příloha:
- Závěrečný účet města Soběslavi za rok 2017 včetně komentáře, tabulkové přílohy
a zprávy auditora
- Zpráva ke schválení účetní závěrky města Soběslavi za rok 2017
Předložen návrh závěrečného účtu města za rok 2017 zpracovaný v souladu s platnými
právními předpisy, a to včetně zprávy auditorské kanceláře ECO-Economic&Commercial
Office, s. r. o., Tábor, o přezkoumání hospodaření, která nezjistila žádné chyby a nedostatky,
jež by negativně ovlivnily hospodaření města.
Návrh závěrečného účtu města za rok 2017 v předloženém znění byl projednán v radě města a
ve finančním výboru a zákonným způsobem zveřejněn na úřední desce MěÚ.
Předložena účetní závěrka města za rok 2017, která byla zpracována v souladu s účetními
předpisy a podává informaci o finanční situaci města.
K tomuto bodu diskutovala:
Mgr. Alena Krejčová, předsedkyně finančního výboru ZM – finanční výbor projednal
12. 3. 2018 návrh závěrečného účtu města za rok 2017 a účetní závěrku a doporučuje oba
dokumenty zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení
a) Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města Soběslavi za rok
2017 a schvaluje závěrečný účet města Soběslavi za rok 2017 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2017, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za rok 2017.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela
Hánová; MUDr. Jan Chabr; Ing. Martin Kákona; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž;
Mgr. Pavel Lintner; Ing. Iveta Matějů; Kamil Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd;
Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Zdeněk Vránek; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
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K bodu 2 – Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2018
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí finančního odboru MěÚ
Příloha:
- Změna rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 1/2018
- Rekapitulace akcí pro rok 2018 v MPZ Soběslav
Rozpočtové opatření č. 1/2018 rozšiřuje schválený rozpočet města Soběslavi o nové příjmy
a výdaje vyplývající z obdržených dokumentů, některé stávající položky upravuje podle
výsledků výběrových řízení, uzavřených smluv, daňových přiznání, rozhodnutí apod.
Předložen soupis akcí plánovaných pro rok 2018 v rámci programu regenerace MPZ
Soběslav. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 byl projednán v radě města, ve finančním
výboru a byl zákonným způsobem zveřejněn na úřední desce MěÚ.
K tomuto bodu diskutovala:
Mgr. Alena Krejčová, předsedkyně finančního výboru ZM – finanční výbor projednal
12. 3. 2018 návrh změny rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 1/2018 a
doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 1/2018 – v předloženém znění.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela
Hánová; MUDr. Jan Chabr; Ing. Martin Kákona; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž;
Mgr. Pavel Lintner; Ing. Iveta Matějů; Kamil Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd;
Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Zdeněk Vránek; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

K bodu 3 – Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí finančního odboru MěÚ
Příloha:
- Návrh vymezení rozsahu kompetencí rady města k provádění rozpočtových opatření
V souladu se zákonem o obcích předloženo pověření radě města k provádění rozpočtových
opatření za přesně vymezených podmínek, jehož snahou je zlepšení operativnosti
v hospodaření města a eliminaci možného porušení rozpočtové kázně.
K tomuto bodu diskutovali:
Mgr. Alena Krejčová, předsedkyně finančního výboru ZM – finanční výbor projednal
22. 2. 2018 návrh pověření rady města k provádění rozpočtových opatření a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.
Ing. Martin Kákona – požadavek na vysvětlení definice v návrhu pověření „v nezbytně
nutných případech“, dotaz, kdy takový případ v loňském roce nastal.
Marcela Koloušková – jedná se například o průtokové dotace, kdy se musí čekat na jednání
ZM a vzniká tak časová prodleva (příjemci dotace ji nemůžou čerpat), dále třeba pojistné
události.
Mgr. Alena Krejčová – příkladem jsou i personální šablony pro školy, které přicházejí přes
město (určeny k vyplácení mezd).
Ing. Martin Kákona – v případě pojistné události je to akceptovatelné, časovou prodlevu u
průtokových dotací by bylo možné řešit častějším konáním ZM. Vznesl požadavek, aby
konkrétní rozpočtové změny přijaté radou města byly vždy citovány v usnesení. Důvodové
zprávy nejsou zveřejňovány na internetu.
Ing. Jindřich Bláha – ke každé finanční záležitosti, o které rada města rozhoduje, musí být
přijato usnesení, důvodové zprávy jsou přílohou zápisu.
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Ing. Martin Kákona – návrh na doplnění předkládaného usnesení o bod č. 3 ve znění:
Konkrétní změny rozpočtu, které rada města schválí, budou citovány v usnesení z rady města.
Hlasování o návrhu Ing. Martina Kákony:
Pro: 4

Ludmila Zbytovská; Ing. Martin Kákona; Růžena Domová; Ing. Iveta Matějů
Proti: 3
MUDr. Jan Chabr; Mgr. Pavel Lintner; Václav Nedvěd
Zdržel se: 11
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela Hánová; Mgr. Alena
Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž; Kamil Modl; Mgr. Irena Molíková; Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe;
Zdeněk Vránek;
Návrh nebyl přijat.

Usnesení
1. Zastupitelstvo města stanovuje radě města rozsah kompetencí k provádění rozpočtových
opatření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. a), v platném
znění, a to s účinností od 1. 4. 2018 v nezbytně nutných případech takto:
1. přijetí, čerpání a úpravy účelově určených transferů z jiných rozpočtů (včetně
průtokových) a zapojení vlastních zdrojů v souladu s platným rozhodnutím – bez
omezení,
2. přijetí a čerpání finančních darů v souladu s věcným usnesením kompetentního orgánu
města – bez omezení,
3. při vzniku havárie, živelní události a nutnosti zajistit odstraňování škod a také
k odvrácení možných škod – bez omezení,
4. technických úprav rozpočtu vlivem změny předpisů, které mají vliv na rozpočet – bez
omezení,
5. zaúčtování daně z příjmů právnických osob, jejíž je obec příjemcem – bez omezení,
6. úhrady pokut, odvodů a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších
nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován – bez omezení,
7. přesunu rozpočtových prostředků mezi oddíly a paragrafy rozpočtové skladby, které
nemají dopad do salda rozpočtu do výše 1.000.000 Kč u jedné změny rozpočtu
s ohledem na zachování věcného účelu akce,
8. čerpání rezerv (včetně zapojení položky 8115) do výše 50 % rozpočtu akce,
maximálně však do 1.000.000 Kč v jednotlivém případě na úhradu nutného výdaje
souvisejícího s realizovaným plánovaným projektem, a to za předpokladu, že
uskutečnění výdaje nesnese odkladu,
9. přesunu finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy 5 – běžné výdaje a
třídy 6 – kapitálové výdaje – bez omezení,
10. zvýšení příjmové části města do výše 500.000 Kč v jednotlivém případě včetně
použití ve výdajové části.
2. O všech radou města provedených rozpočtových opatřeních bude zastupitelstvo města
informováno na nejbližším zasedání.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 17
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela
Hánová; MUDr. Jan Chabr; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž; Mgr. Pavel Lintner;
Ing. Iveta Matějů; Kamil Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan
Pehe; Zdeněk Vránek; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 1
Ing. Martin Kákona
Usnesení bylo přijato.
4

K bodu 4 – Participativní rozpočet
Předložil: Ing. Martin Kákona – člen ZM
Příloha:
- Pravidla participativního rozpočtu města Soběslavi
- Pravidla pro podání návrhů projektů
Předsedající Ing. Jindřich Bláha vyzval Ing. Martina Kákonu k předložení důvodové zprávy.
Ing. Martin Kákona poděkoval zastupitelům, kteří na jeho návrh zavedení participativního
rozpočtu reagovali, zmínil, že k němu nepřišly žádné pozměňující návrhy a krátce seznámil
členy ZM s principy fungování participativního rozpočtu. Dále informoval o zkušenostech
obcí, kde mají již participativní rozpočet zaveden – Hejnice, Semily.
K tomuto bodu diskutovali:
Mgr. Alena Krejčová, předsedkyně finančního výboru ZM – finanční výbor projednal
uvedený návrh, byl zmíněn příklad z Českého Krumlova, kde participativní rozpočet zavádějí.
Finanční výbor se shodl v současné době na nedoporučení zavedení participativního rozpočtu
v předložené variantě a na vhodnosti vytvoření nových komunikačních kanálů v souvislosti s
připravovanou modernizací webových stránek města s cílem širšího zapojení občanů. Tento
požadavek byl finančním výborem předán tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi k řešení.
MUDr. Jan Chabr – požádal tajemníka o informaci k připravované modernizaci webových
stránek.
Ing. Radek Bryll – připravujeme obnovu webových stránek se zavedením nových modulů
(anketa, diskusní fórum, portál občana, interaktivní formuláře, rozesílání informací
prostřednictvím e-mailů, zasílání dotazů a námětů občany města, …), termín realizace – srpen
letošního roku.
Kamil Modl – požadavek na Ing. Kákonu vysvětlit způsob hlasování uvedený v příloze č. 2
odst. 7 písm. c), proč tak složitý volební algoritmus?
Ing. Martin Kákona – způsob hlasování byl převzat z webu D21, návrh je možné změnit.
Požádal Mgr. Alenu Krejčovou o vysvětlení závěrů finančního výboru a zformulování
případného protinávrhu.
Mgr. Alena Krejčová – v první řadě je nutné nastartovat komunikaci s občany, není důvod
dávat protinávrh.
Ing. Jindřich Bláha upozornil Ing. Martina Kákonu jako předkladatele návrhu na nutnost
dodržování jednacího řádu ZM ve vztahu k počtu vystoupení.
Ing. Martin Kákona – příprava participativního rozpočtu a jeho pravidel může probíhat
souběžně se zaváděním komunikačních kanálů s občany.
Mgr. Alena Krejčová – v této fázi finanční výbor nedoporučuje zavedení participativního
rozpočtu, ale doporučuje vytvořit nové nástroje pro komunikaci s občany.
Usnesení
Zastupitelstvo města pověřuje radu města přípravou zásad participativního rozpočtu a návrhu
částky vyčleněné na participativní rozpočet pro rok 2019. Zastupitelstvo města ukládá radě
města předložit materiály na příštím zasedání ZM.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 4
Ing. Martin Kákona; Ing. Iveta Matějů; Jan Pehe; Růžena Domová
Proti: 12
Mgr. Milan Dančišin; MUDr. Jan Chabr; Marcela Hánová; Kamil Modl; Ing. Jindřich Bláha;
Mgr. Vladimír Drachovský; Mgr. Pavel Lintner; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Mgr. Alena
Krejčová; Ludmila Zbytovská; MUDr. Lubomír Kříž
Zdržel se: 2
Zdeněk Vránek; Mgr. Irena Molíková
Usnesení nebylo přijato.
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K bodu 5 – OZV města Soběslavi č. 1/2018 o nočním klidu
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha:
- Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č. 1/2018 o nočním klidu
Na základě usnesení RM č. 4/062/2018 ze dne 22. 2. 2018 předložen návrh OZV č. 1/2018
o nočním klidu, který obsahuje výčet termínů známých akcí, při kterých dochází ke zkrácení
doby nočního klidu. Vyhláška neobsahuje akci Gympl fest, která se pravděpodobně nebude
konat, a rovněž akce pořádané v autokempu Karvánky, jež byly v loňském roce předmětem
stížností vlastníka sousedního kempu U Sloupu pana Fouska. Případné akce konané v AMK
Karvánky jsou nyní předmětem jednání, v případě dohody budou předloženy na červnovém
jednání ZM formou nové OZV.
K tomuto bodu diskutovali:
Růžena Domová – dotaz na akci uvedenou v čl. 3 odst. 1) písmeno c).
Ing. Radek Bryll – jedná se o hudební festival s názvem Metalbarfest pořádaný p. Baštou,
Veselí nad Lužnicí, konaný, stejně jako v loňském roce, na asfaltové ploše v majetku AMK
na letišti v Soběslavi.
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2018
o nočním klidu v předloženém znění.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela
Hánová; MUDr. Jan Chabr; Ing. Martin Kákona; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž;
Mgr. Pavel Lintner; Ing. Iveta Matějů; Kamil Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd;
Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Zdeněk Vránek; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

K bodu 6 – Majetkové převody
A: Prodej stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí odboru organizačního a správy majetku
Přílohy:
- Důvodová zpráva k prodeji stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov
Předložen seznam osmi vysoutěžených pozemků a jejich nabyvatelů v lokalitě u sídliště
Svákov v Soběslavi, které byly prodány formou licitace organizované realitní a dražební
kanceláří Soreta Group, a. s., Tábor, dne 19. 2. 2018.
Bez diskuse.
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov takto:
poz. č.

parc. č.
v k. ú.
Soběslav

m2

1.
2.
3.
4.
5.

2103/548
2103/549
2103/556
2103/555
2103/554

744
743
924
906
889

6.

2103/552

7.

2103/551

Nabyvatel

Kristýna Hačecká, Soběslav
Vladimír a Věra Mattaneliovi, Praha
František Klípa, Soběslav, a Alena Klípová, Tábor
Věra Krlínová, Strančice
Daniel Vilím a Zdeňka Drsová, Soběslav
Michal Vaněk, Soběslav, a Michaela Maxová,
872
Č. Budějovice
854 Leoš Pěknic, Soběslav
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Vylicitovaná
cena v Kč
včetně DPH

960.000
1.000.000
1.200.000
1.050.000
1.150.000
1.000.000
970.000

8.

2103/351

854 Pavel a Jana Dvořákovi, Soběslav

1.010.000

Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela
Hánová; MUDr. Jan Chabr; Ing. Martin Kákona; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž;
Mgr. Pavel Lintner; Ing. Iveta Matějů; Kamil Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd;
Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Zdeněk Vránek; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

K bodu 7 – OZV o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi
Předložil: Ing. Martin Kákona – člen ZM
Příloha:
- Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi
Předložen návrh obecně závazné vyhlášky o nulové toleranci k hazardním hrám ve městě,
jehož součástí byly, dle sdělení předkladatele Ing. Martina Kákony, již dříve předložené
materiály, např. videozáznam pořadu Reportéři ČT, kniha Já hráč, články od pana MUDr.
Karla Nešpora, CSc.
Předsedající Ing. Jindřich Bláha vyzval Ing. Martina Kákonu k předložení důvodové zprávy.
Ing. Martin Kákona – dotaz, kolikrát může vystoupit k uvedenému bodu.
Ing. Jindřich Bláha – dle jednacího řádu ZM; vzhledem k tomu, že Ing. Martin Kákona
důvodovou zprávu nepředložil, byla otevřena diskuse k předloženým materiálům.
K tomuto bodu diskutovali:
Marcel Tlášek, zástupce firmy Bonver, která otevřela před nedávnem hernu v ulici Nová
čp. 409/2 (restaurace Paluba) – zpochybnil tvrzení předkladatele, že kvízomaty „nejsou
problém“. Informoval o skutečnosti, že kvízomaty jsou už i v Soběslavi (herna Domino) a
celní správa nemá dle současné legislativy zákonná oprávnění, ani dostatečné personální
kapacity, kvízomaty zabavovat. Vznesl dotaz na předkladatele, zda městu nebudou v případě
nulové tolerance chybět v rozpočtu příjmy z hazardních her (cca 5 mil. Kč), jak bude řešit
nárůst počtu kvízomatů ve městě, z kterých nemá město žádné příjmy a nejsou ani legislativní
prostředky k jejich potlačení.
Karel Zabloudil – respektoval novou vyhlášku města, která uzavřela jeho provozovnu,
vyjádřil nesouhlas s tím, že kvízomaty nejsou problém (mohou využívat i nezletilí), denně mu
volají firmy a nabízejí dodání kvízomatů.
Ing. Jindřich Bláha – doplnil informaci – prostřednictvím městské policie zjištěno
v provozovně Domino v současnosti 5 kvízomatů. Od nově přijaté vyhlášky město očekává,
že po zprovoznění nové herny na povolené adrese zmizí kvízomaty z města.
Růžena Domová – jsem pro nulovou toleranci hazardu, 5 mil. Kč není pro rozpočet města
rozhodující. Ten, kdo vydělává na hazardu, je pro mě na stejné úrovni jako ten, kdo
distribuuje drogy. V anketě uspořádané v mé provozovně se nikdo z oslovených nevyslovil
pro zachování hazardních her ve městě.
Ing. Martin Kákona – nová provozovna p. Tláška má v současnosti monopol na hrací
automaty v Soběslavi, dle zjištění městské policie jsou kvízomaty instalovány v herně
Domino, městská policie však tuto situaci neřeší. Otázku kvízomatů bude řešit
prostřednictvím svých poslanců. Nově přijatá vyhláška o hazardu nefunguje, v případě přijetí
vyhlášky s nulovou tolerancí hazardu slíbil likvidaci kvízomatů ve městě do půl roku.
Upozornil na rozpor mezi informací tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla předloženou na
předminulém jednání ZM ohledně systému příjmů obcí z automatů a tvrzením p. Tláška, a
dále, že příjem města z hazardu (5 mil. Kč) je výrazně nižší než náklady vynaložené státem
(15 mil. Kč). Kvízomaty pomohou, dle jeho názoru, sehnat hráče závislé na automatech do
provozovny na Palubě. Kritizoval nedodržování jednacího řádu.
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Ing. Jindřich Bláha – není pravda, že vyhláška o hazardu nefunguje, herna na Palubě
procházela rekonstrukcí, začala fungovat nedávno, mezitím se objevily kvízomaty v Dominu,
doufáme, že kvízomaty díky zahájení provozu legální herny zmizí. Část příjmů z hazardních
her rozděluje ministerstvo financí.
Růžena Domová – dotaz, zda město uvažovalo o vyhlášení referenda k hazardu.
Ing. Jindřich Bláha – neuvažovalo, návrh je možné předložit na některém z dalších jednání
ZM. Prosincová vyhláška o hazardu reagovala na nově přijatý zákon pro herní průmysl, její
případná funkčnost bude známa až uplynutí určité doby. Obdobné zákony byly přijaty i
v okolních zemích. Doporučuji seznámit se s podmínkami provozu legální herny.
Jan Kodat – dotaz na p. Tláška, kolik musí návštěvníci herny prosázet, aby příjem města
z hazardu činil zmiňovaných 5 mil. Kč.
Marcel Tlášek – celorepublikový koeficient neznáme, hernu provozujeme teprve od letošního
roku, příjmy z hazardu podléhají velkému zdanění.
Ing. Martin Kákona – uvedl počty kasin v některých světových městech.
Marcela Hánová – děti od 2 do 5 let si běžně hrají s „chytrým“ telefonem rodičů, jsou
odmalinka učeny hrát hry.
Ing. Martin Kákona – je velký rozdíl mezi hrou (prvek zručnosti) a hazardní hrou (sázka,
náhoda, závislost).
Mgr. Alena Krejčová – podporuje názor paní Růženy Domové, je proti hazardu, chce jej
minimalizovat na jedné adrese a uvidí se, zda se tím potlačí rozvoj kvízomatů nebo ne.
Ing. Martin Kákona – podpořil návrh paní Růženy Domové na referendum, citoval stanovisko
ministerstva financí k problematice kvízomatů a pravomocím celní správy.
Mgr. Pavel Lintner – navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu jednání.
Hlasování o návrhu na ukončení diskuse k tomuto bodu jednání:

Pro: 15
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela Hánová; Mgr. Alena
Krejčová; Ing. Martin Kákona; MUDr. Lubomír Kříž; Mgr. Pavel Lintner; Ing. Iveta Matějů; Kamil
Modl; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Zdeněk Vránek; Ludmila
Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 3
MUDr. Jan Chabr, Růžena Domová, Jan Pehe
Návrh byl přijat.

Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi o regulaci
provozování hazardních her na území města Soběslavi v předloženém znění.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 4
Růžena Domová; Ing. Martin Kákona; Ing. Iveta Matějů; Jan Pehe
Proti: 12
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Milan Dančišin; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela Hánová; Mgr. Alena
Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž; Mgr. Pavel Lintner; Kamil Modl; Václav Nedvěd; Mgr. Michal
Pánek; Zdeněk Vránek; Ludmila Zbytovská
Zdržel se: 2
MUDr. Jan Chabr; Mgr. Irena Molíková
Usnesení nebylo přijato.

K bodu 9 – Různé
Připomínky a podněty členů ZM:
Mgr. Vladimír Drachovský – informoval členy ZM o dokončené studii Posouzení parkování
v centru města Soběslavi zpracované ČVUT Praha, Fakulta dopravní, která byla rovněž
elektronicky zaslána členům ZM. Studie bude podkladem pro řešení parkování na náměstí
Republiky a v přilehlých ulicích. Město upouští od zavedení placeného parkování, preferuje
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rozšíření časově omezeného stání a zavádí využívání rezidenčních karet. Veřejná prezentace
studie řešení parkování v centru města je plánována na květen letošního roku.
Kamil Modl – požádal o přidání kontejneru na papír u Tria na sídlišti Míru (bude řešeno
tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem) a upozornil na tvorbu kaluží, v zimě i náledí, v ulici
Lužnická (lokalita u Elektra Novák). Mgr. Vladimír Drachovský – město tyto práce
opakovaně bezúspěšně reklamovalo, tuto část komunikace opraví na své náklady.
MUDr. Jan Chabr – označil předchozí diskusi ohledně hazardu za velmi důležitou, KDU ČSL
podporuje návrh paní Růženy Domové na referendum.
Ing. Martin Kákona – souhlas s konáním referenda k hazardu, možnost spojit s volbami (větší
účast občanů), připojit i participativní rozpočet, dotaz na zveřejnění studie parkování a zda se
již jedná o finální verzi.
Mgr. Vladimír Drachovský – jedná se o finální verzi, která bude prezentována na zmíněném
jednání, případné drobné připomínky občanů je možné akceptovat. Studie bude zveřejněna na
webových stránkách města.
Ing. Martin Kákona – dotaz, kdo navrhl odbahnění Nového rybníka, jaký má tato akce, do
které město investuje necelých 5 mil. Kč, pro město přínos.
Ing. Jindřich Bláha – Nový rybník, který je v majetku města, je téměř 500 let starý, byl
zarostlý a značně zanesený. Záměr jeho odbahnění vyšel souběžně od pracovníků ochrany
přírody a krajiny, rybářů a občanů. Dotaci se podařilo získat až v loňském roce, vlastní akce
byla zahájena v zimním období, bude probíhat do příštího roku, hlavním cílem je obnovení
přirozené funkce krajiny, projekt řídí Krajský úřad společně s Agenturou ochrany přírody a
krajiny v Českých Budějovicích a OŽP MěÚ, za město nad projektem dohlíží tajemník MěÚ
Ing. Radek Bryll.
Ing. Radek Bryll – záměr vzešel od orgánů ochrany přírody a krajiny a tomu odpovídá dotační
titul z OPŽP, prioritní osa 4 Posílení přirozené funkce krajiny.
Ing. Martin Kákona – záměr projednaný v ZM 20. 9. 2017 se dle jeho názoru liší od skutečně
prováděných prací (kácení dřevin, zábor ZPF, mezideponie na uložení sedimentu, …),
výběrové řízení probíhalo na základě původní dokumentace, dotaz na případné vícepráce a
proč nebyli zastupitelé města informováni o zásadních změnách v projektu (kácení, čtyři
deponie), veřejné projednání akce (3. 4. 2018) bude seznamovat občany města s již
proběhlými pracemi.
Ing. Jindřich Bláha – rybník bude odbahněn podle návrhu, který byl předložen na
15. ZM, odbahnění proběhne ve dvou etapách při současném odstranění části rákosoviny.
Vlivem podmínek provedení akce došlo ke změně technologie (nutnost vybudování
mezideponií), v současnosti zatím nejsou žádné vícepráce.
Ing. Radek Bryll – promítl důvodovou zprávu z 15. jednání ZM, cíle a postupy prací v ní
uvedené se nezměnily, drobné odchylky projektu (zpracovatel Ing. Vilém Šedivý, Veselí nad
Lužnicí) od skutečného provedení díla – zábor ZPF, kácení, oplocení staveniště, mezideponie,
byly vždy řádně projednány a budou řešeny dodatkem k projektu, práce probíhají dle
harmonogramu, jsou dozorovány formou pravidelných kontrolních dní.
Václav Nedvěd – upozornil na znečištění města psími výkaly, nedodržování vyhlášky o
veřejném pořádku a na nedostatečný dohled strážníků městské policie nad touto
problematikou.
Ing. Jindřich Bláha – město obdrželo více obdobných podnětů, byly předány na městskou
policii, součástí podnětů je i návrh na násobné zvýšení poplatku za psy ve městě, projedná
rada města.
Ing. Martin Kákona – vyjádřen opětovně rozpor mezi důvodovou zprávou k odbahnění
Nového rybníka a skutečně prováděnými pracemi, požadavek na zveřejnění dodatku
k projektu, důraz na lepší informovanost občanů, dotaz na zahájení vlastního odbahnění,
nesouhlas s případnými vícepracemi (7 mil. Kč).
Mgr. Michal Pánek – dotaz na výši víceprací (7 mil. Kč) uváděnou Ing. Kákonou.
Ing. Martin Kákona – schváleno 37 mil. Kč, rada disponuje pravomocí schvalovat případné
vícepráce v rámci schváleného rozpočtu.
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Ing. Radek Bryll – do současné doby žádné vícepráce nejsou.
Ing. Jindřich Bláha – rada města nemá pravomoc navyšovat rozpočet akce (v kompetenci
ZM).
Ing. Marie Staňková, vedoucí OŽP MěÚ Soběslav – vlastní odbahňování nebylo ještě
započato, zatím se odtěžuje část rákosoviny (dle PD se má odstranit 25 % plochy rákosoviny,
tj. 1,35 ha), vlastní odbahňování, které je naplánované ve dvou etapách, začne po
Velikonocích po úplném vypuštění rybníka, v současnosti je rybník pouze odpuštěn. Bližší
informace o postupu prací se občané dozví na veřejné prezentaci 3. 4. 2018.
Bedřich Jan Skočdopole – v souvislosti s výročím 100 let vzniku republiky navrhl vydat
brožuru s názvem 100 nejvýznamnějších osobností Soběslavi z let 1918 až 2018.
Ing. Martin Kákona – upozornil na otevření dotační výzvy podporující zavedení veřejného
internetu do obcí. Výše dotace, kterou obdrží prvních tisíc obcí v rámci prvního kola výzvy,
činí 15 tisíc Eur. V dalších kolech výzvy budou muset žadatelé splnit kritéria daná výzvou.
Pozval členy ZM na akci Ukliďme svět, ukliďme Česko pořádanou Piráty pro Soběslav, která
se koná 7. 4. 2018 v 9 hod. se srazem U Hvížďalky. V souvislosti s upozorněním p. Václava
Nedvěda na znečištění města psími exkrementy požádal o možnost rozmístění většího počtu
odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy na procházkových trasách.
Mgr. Irena Molíková – poděkovala za ZUŠ Soběslav městu za podporu při přestavbě
hudebního sálu a pozvala všechny přítomné na 2. ročník celostátní akce ZUŠ OPEN konané
24. 5. 2018. Zároveň v tomto datu – 25. 5. 2018, uplyne 10 let od úmrtí bývalého ředitele
ZUŠ p. Jiřího Blažka.
Jan Kodat – nechápe hlasování zastupitelů, opětovně požádal starostu města o odpovědi na
jeho otázky z 19. ZM (24. 9. 2014), týkající se výstavby železničního koridoru a zrušeného
železničního přejezdu v Květnové ulici. Ing. Jindřich Bláha – na Váš dotaz jsem písemně
odpověděl a při Vašich osobních návštěvách jsem Vás opakovaně žádal o konkretizaci Vašich
otázek.
Jan Kodat – dotaz na Ing. Jindřicha Bláhu, kdy bude zprovozněna cyklostezka k rybníku
Nadýmač (zatím jen nouzový podjezd pod tratí).
Ing. Jindřich Bláha – výstavba železničního koridoru probíhala dle schválené projektové
dokumentace, město bylo jedním z účastníků řízení. V místě, kde se přejezd rušil (Květnová
ulice), není možné budovat přejezd nový, proto byl vybudován zmíněný podchod. V rámci
dalšího úseku koridoru Soběslav – Doubí bude v souladu s platnou PD vybudován v místě
dnešního přejezdu na Chlebov podchod pro pěší i cyklisty. MUDr. Jan Chabr, Mgr. Michal
Pánek, Mgr. Alena Krejčová a Mgr. Pavel Lintner vyjádřili spokojenost s řešením propustku,
který, dle jejich vlastních zkušeností, vyhovuje chodcům i cyklistům.
Zasedání zastupitelstva města skončilo 21. března 2018 v 20.20 hodin.
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