ZÁPIS
z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAV
ze dne 19. září 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. Milan Dančišin, Jaroslav Himpan, Zdeněk Vránek
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, tj. nadpoloviční většina,
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.
K programu obdrželi zastupitelé města další materiál, a to rozšíření bodu č. 5. Majetkové
převody o bod C – koupě části pozemku p. č. 1877/1 v k. ú. Soběslav od manželů
Máchových, Soběslav, z důvodu výstavby chodníku v ulici K Sedlečku.
Starosta města předložil ke schválení návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města.
Program jednání:
1. Složení slibu člena ZM
2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2018
3. OZV č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
4. OZV č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Majetkové převody
A: Prodej pozemků p. č. 1823/10 a 1928/5 v k. ú. Soběslav ČRS MO Soběslav
B: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Soběslav po dostavbě železničního
koridoru I. etapy Veselí n. L. – Soběslav mezi městem Soběslav a Správou
železniční dopravní cesty, s. p., Praha
C: Koupě části pozemku p. č. 1877/1 v k. ú.. Soběslav od manželů Máchových,
Soběslav, z důvodu výstavby chodníku v ulici K Sedlečku, Soběslav
6. Různé
Bez diskuse.
Hlasování o programu jako celku:
Pro: 17
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; Mgr.
Petr Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan
Pehe; Mgr. Petr Valeš; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program byl schválen.

Do návrhové komise byli navrženi členové zastupitelstva města Mgr. Alena Krejčová,
Mgr. Pavel Lintner, Marcela Hánová.
Hlasování o složení návrhové komise:
Pro: 14
Ing. Jindřich Bláha; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; MUDr. Jan Chabr; Ing. Martin
Kákona; MUDr. Lubomír Kříž; Mgr. Petr Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav
Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Mgr. Petr Valeš; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 3
Marcela Hánová; Mgr. Alena Krejčová; Mgr. Pavel Lintner
Návrh byl přijat.

Za ověřovatele zápisu dnešního zasedání zastupitelstva města navrhl starosta města členy
zastupitelstva města Mgr. Michala Pánka a Mgr. Petra Valeše.
Hlasování o složení ověřovatelů:
Pro: 15
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; Mgr.
Petr Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Jan Pehe; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 2
Mgr. Michal Pánek; Mgr. Petr Valeš
Návrh byl přijat.

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města byl předložen k ověření a ověřovatelé jej schválili
svým podpisem.
Zápis z jednání provede pracovnice MěÚ paní Květoslava Štaubrová.
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 – Složení slibu člena ZM
Předložil: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Starosta města informoval o úmrtí pana Kamila Modla, člena ZM, dne 21. 7. 2018 a vyzval
přítomné k minutě ticha k uctění jeho památky. Uvolněný mandát nepřijal první, ani druhý
náhradník z dané volební strany, v pořadí třetím náhradníkem je pan Josef Stach (ČSSD),
který byl přítomný jednání ZM a zákonným způsobem složil slib člena ZM.
K bodu 2 – Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2018
Předložila: Marcela Koloušková – vedoucí finančního odboru MěÚ
Příloha:
- Změna rozpočtu města na rok 2018 – Rozpočtové opatření č. 3/2018
Předložena změna rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 3/2018. Rozpočtovým
opatřením č. 3/2018 se zvyšují příjmy města o 6.304.000 Kč a snižují se výdaje o 1.992.000
Kč. Vzniklý přebytek ve výši 8.296.000 Kč sníží roční plánovaný schodek a čerpání rezervy
na běžných účtech města. Po provedených úpravách dosáhne objem rozpočtových příjmů
města v roce 2018 částky 219.496.633 Kč, výdajů 255.527.765 Kč a na financování bude
použito 36.031.132 Kč z rezervy na běžných účtech.
K tomuto bodu diskutovali:
Mgr. A. Krejčová, předsedkyně Finančního výboru ZM – Finanční výbor projednal dne 17. 9.
2018 změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 3/2018 a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.
MUDr. J. Chabr – dotaz, proč došlo ke snížení příspěvku na pěstounskou péči, ale dostal
informaci, že příspěvek nebyl snížen, jenom je menší počet příjemců (dotace je účelová).
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Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 3/2018 – v předloženém znění.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
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; Mgr.
Petr Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan
Pehe; Josef Stach; Mgr. Petr Valeš; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

K bodu 3 – OZV č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha:
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
- Obecně závaná vyhláška č. 3/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem
Předložený návrh popisuje způsob sběru komunálních odpadů a jeho vytříděných složek
a stavebních odpadů na území města. Byl projednán Komisí odpadového hospodářství RM
a radou města dne 21. 8. 2018. Návrh ruší dosud platnou vyhlášku č. 3/2006, byl posouzen
odborem dozoru a kontroly MVČR, který jej shledal v souladu se zákony. Předpokládaný
datum účinnosti je 1. 1. 2019.
K tomuto bodu diskutovali:
Ing. I. Matějů – upozornila na chybný odkaz na webové stránky města uvedený v čl. 3 odst. 2
předloženého návrhu.
Ing. R. Bryll – odkaz bude opraven.
Ing. M. Kákona – na webovém odkazu (www.sobeslav.cz) je mapa s kontejnery, kterou
průběžně aktualizujeme. V případě potřeby ji můžete využít.
Ing. R. Bryll – na oficiálních stránkách města bude do konce října letošního roku
zaktualizován soupis stanovišť kontejnerů na separovaný odpad.
MUDr. J. Chabr – dotaz – původní vyhláška obsahovala povinnosti vlastníka budovy či
nemovitosti (povinnost zajistit sběrné nádoby pro ukládání komunálního odpadu),
v předloženém návrhu toto ustanovení chybí a dále dotaz – v čl. 9. odst. 4 předloženého
návrhu je uveden zákaz odkládání azbestu, eternitu, sádrokartonu a izolačních materiálů do
sběrného dvora. Jakým způsobem se mají občané tohoto odpadu zbavit.
Ing. R. Bryll – ukládat povinnosti vlastníkům budovy touto vyhláškou nelze, povinnost
fyzických osob zajistit potřebný počet sběrných nádob je obsaženo v čl. 10 odst. 2
předloženého návrhu. Odpady uvedené v č. 9 odst. 4 návrhu vyhlášky jsou nebezpečnými
odpady a lze je odevzdat přímo na skládce. V případě sběru prostřednictvím našeho sběrného
dvora, bychom museli zajistit jejich oddělené ukládání.
M. Hánová – dotaz, zda známe množství vytříděného odpadu ve městě a jak jsme na tom
v porovnání s jinými městy.
Ing. R. Bryll – oznámení o množství vyseparovaného odpadu město obdrží každé čtvrtletí,
ročně se jedná o zhruba 300 t. V případě zájmu je možné poskytnout údaje o tomto množství
i podle jednotlivých komodit. Díky výraznému zvýšení počtu stanovišť kontejnerů
v posledních dvou letech došlo rovněž ke zvýšení množství vyseparovaného odpadu.
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Ing. M. Kákona – návrh uvést v textu vyhlášky přesný odkaz na internetové stránky města se
seznamem kontejnerů (tzv. permalink).
Ing. R. Bryll – v současnosti nelze z důvodu přípravy nových webových stránek uvést přesný
odkaz, navíc v případě jeho změny v budoucnosti by bylo nutné vyhlášku měnit.
Ing. J. Bláha – dotaz na Ing. M. Kákonu, zda podává protinávrh.
Ing. M. Kákona – protinávrh, aby v čl. 3 odst. 2 v konečném znění vyhlášky byl uveden
„permalink“ na webové stránky se stanovišti kontejnerů.
Mgr. M. Pánek, Mgr. A. Krejčová – řešením je přehledné uspořádání webových stránek.
Mgr. Pavel Lintner – uvedení „permalinku“ vidí jako zbytečné, doporučil ve vyhlášce uvedení
odkazu na oficiální stránky města.
Ing. M. Kákona – svůj protinávrh vzal zpět.
J. Pehe – návrh změny čl. 9 odst. 4, aby odpady zde uvedené byly přijímány na sběrném
dvoře, a to za úplatu.
Ing. R. Bryll – odebírání tohoto odpadu brání jednak absence váhy na sběrném dvoře a dále
nedostatek místa pro jeho ukládání v samostatným kontejnerech.
J. Pehe – jakým způsobem je kontrolováno množství 500 kg uvedené v odst. 2 tohoto článku.
Ing. J. Bryll – toto množství stavebního odpadu slouží obsluze sběrného dvora pro možné
odmítnutí velkého množství stavebního odpadu.
J. Pehe – protinávrh na změnu čl. 9 odst. 4 „Do sběrného dvora bude přijat stavební odpad za
úplatu: azbest, eternit, sádrokarton a izolační materiál (lepenka ipa a térový papír)“
Mgr. Z. Kozlíček – informoval o projednání této otázky v komisi odpadového hospodářství
RM, v případě odebírání azbestu ve sběrném dvoře je nutné řešit toto odebírání v souladu se
zákonem o odpadech, navíc stavební odpad není komunálním odpadem a město nemá
povinnost jej přijímat.
Hlasování o protinávrhu pana J. Pehe:
Pro: 3
Růžena Domová; MUDr. Jan Chabr; Jan Pehe;
Proti: 11
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela Hánová; Mgr. Alena Krejčová; MUDr.
Lubomír Kříž; Mgr. Petr Lintner; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Josef Stach; Mgr. Petr Valeš;
Ludmila Zbytovská
Zdržel se: 4
Ing. Martin Kákona; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Mgr. Pavel Lintner;
Návrh nebyl přijat.

Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 3/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v předloženém znění.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 14
Ing. Jindřich Bláha; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela Hánová; MUDr. Jan Chabr; Mgr. Alena
Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž; Mgr. Pavel Lintner; Mgr. Petr Lintner; Mgr. Irena Molíková;
Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Josef Stach; Mgr. Petr Valeš; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 4
Růžena Domová; Ing. Martin Kákona; Ing. Iveta Matějů; Jan Pehe
Usnesení bylo přijato.
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K bodu 4 – OZV č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předložil: Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Příloha:
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Návrh reaguje na změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zachovává poplatek
za odpad ve stávající výši tj. 550,-Kč/poplatník a rok. Byl projednán Komisí odpadového
hospodářství RM a radou města dne 21. 8. 2018. Návrh ruší dosud platnou vyhlášku
č. 2/2012, byl posouzen odborem dozoru a kontroly MVČR, který jej shledal v souladu se
zákony. Předpokládaný datum účinnosti je 1. 1. 2019.
Bez diskuse.
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 4/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
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; Mgr.
Petr Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan
Pehe; Josef Stach; Mgr. Petr Valeš; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

K bodu 5 – Majetkové převody
A: Prodej pozemků p. č. 1823/10 a 1928/5 v k. ú. Soběslav ČRS MO Soběslav
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí odboru organizačního a správy majetku
Přílohy:
- Důvodová zpráva k prodeji pozemků p. č. 1823/10 a p. č. 1928/5 v k. ú. Soběslav
Českému rybářskému svazu, z. s., MO Soběslav
Předložen návrh prodeje výše uvedených pozemků Českému rybářskému svazu, z. s., MO
Soběslav.
K tomuto bodu diskutovali:
Mgr. Petr Lintner – informoval, že jako předseda Českého rybářského svazu se u tohoto bodu
zdrží hlasování.
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 1823/10 o výměře 16 m2 a p. č. 1928/5
o výměře 92 m2 v k. ú. Soběslav Českému rybářskému svazu, z. s., MO Soběslav, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. celkem 20.450 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 16
Ing. Jindřich Bláha; Růžena Domová; Mgr. Vladimír Drachovský; Marcela Hánová; MUDr. Jan
Chabr; Mgr. Alena Krejčová; MUDr. Lubomír Kříž; Mgr. Pavel Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr.
Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan Pehe; Josef Stach; Mgr. Petr Valeš;
Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 2
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Ing. Martin Kákona; Mgr. Petr Lintner
Usnesení bylo přijato.

B: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Soběslav po dostavbě železničního
koridoru I. etapy Veselí n. L. – Soběslav mezi městem Soběslav a Správou železniční
dopravní cesty, s. p., Praha
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí odboru organizačního a správy majetku
Přílohy:
- Důvodová zpráva k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k. ú. Soběslav po
dostavbě železničního koridoru I. etapy Veselí nad Lužnicí – Soběslav mezi městem
Soběslav a Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha
Z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků po dostavbě železničního koridoru I. etapy
Veselí n/Lužnicí – Soběslav předložen návrh prodeje pozemků Správě železniční dopravní
cesty, s. o., Praha.
Bez diskuse.
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 3504/5 o celkové výměře 104 m²,
který se skládá z dílu „c“ o výměře 27 m² a z dílu „d“ o výměře 77 m², a pozemku p. č.
4022/92 o celkové výměře 1 m², vše v k. ú. Soběslav, Správě železniční dopravní cesty,
státní organizace, Praha, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků po dostavbě
železničního koridoru I. etapy Veselí n. L. – Soběslav za cenu dle znaleckého posudku,
tj. celkem 19.250 Kč.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
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; Mgr.
Petr Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan
Pehe; Josef Stach; Mgr. Petr Valeš; Ludmila Zbytovská
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

C: Koupě části pozemku p. č. 1877/1 v k. ú. Soběslav od manželů Máchových, Soběslav,
z důvodu budoucí výstavby chodníku v ulici K Sedlečku v Soběslavi
Předložila: Věra Hanzalová – vedoucí odboru organizačního a správy majetku
Přílohy:
- Důvodová zpráva ke koupi části pozemku p. č. 1877/1 v k. ú. Soběslav od manželů
Máchových, Soběslav, z důvodu budoucí výstavby chodníku v ulici K Sedlečku
v Soběslavi
Předložen návrh výše uvedené koupě pozemku.
Bez diskuse.
Usnesení
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p. č. 1877/1 o výměře cca 23 m2
v k. ú. Soběslav od manželů Miroslava a Jaroslavy Máchových, Soběslav, za cenu dle
znaleckého posudku.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: 18
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; Mgr.
Petr Lintner; Ing. Iveta Matějů; Mgr. Irena Molíková; Václav Nedvěd; Mgr. Michal Pánek; Jan
Pehe; Josef Stach; Mgr. Petr Valeš; Ludmila Zbytovská
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Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

K bodu 6 – Různé
Ing. J. Bláha – poděkoval zastupitelům města za práci pro město v uplynulém volebním
období a předal společně s místostarostou členkám ZM květiny.
Mgr. V. Drachovský – také poděkoval za spolupráci všem zastupitelům a zároveň vedoucím
jednotlivých odborů MěÚ.
MUDr. J. Chabr – poděkoval starostovi a místostarostovi za práci pro město.
M. Hánová – dotaz, kolik má město dluh za neplatiče poplatků za odpad.
Ing. R. Bryll – je to zhruba 150 – 250 tis. ročně.
Ing. M. Kákona – dotaz týkající se akce Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické
náročnosti – rada města odsouhlasila navýšení finančních nákladů na tuto akci oproti tomu, co
schválilo zastupitelstvo města na svém minulém jednání. Kromě toho rada města schválila
další náklady – autorský dozor, manažerské řízení a koordinátor BOZP. Manažerské řízení
a bezpečnost na staveništi by si měla zajistit prováděcí firma. Kromě toho rada města měla
o tomto navýšení informovat zastupitelstvo. Pochybuje o platnosti uzavřené smlouvy.
Mgr. A. Krejčová – na minulém jednání ZM byla tato akce projednána z důvodu projednání
záměru realizace a změny poměru výše dotace a spoluúčasti města. Uvedené náklady
realizace byly uvedeny jako orientační a vycházely ze zpracované projektové dokumentace.
Následně proběhlo výběrové řízení, které bylo organizováno Stavební poradnou, s. r. o.,
České Budějovice, a v rámci něj byla vysoutěžena cena vyšší než cena předpokládaná v PD.
Výsledek výběrového řízení schválila v souladu se zákonem o obcích rada města. Akce je
rozložena do letošního a příštího roku, tudíž rozpočet města na letošní rok obsahuje finance
potřebné pouze v tomto roce. Další náklady (autorský dozor, manažerské řízení, koordinátor
BOZP) jsou povinné a z části vychází z podmínek dotačního titulu.
Mgr. V. Drachovský – koordinátora BOZP nemůže zajišťovat prováděcí firma, ale investor,
manažerské řízení představuje administraci celého projektu.
Ing. J. Bláha – nabídl Ing. M. Kákonovi navštívit pracovnici KT MěÚ Ing. H. Petrů, která mu
poskytne kompletní informace.
MUDr. J. Chabr – navštívil vodní záchrannou službu, kde mají nový defibrilátor. Navrhuje,
zda by defibrilátor mohl být ještě na více místech, např. na plovárně, ve školách, na stadionu.
Mgr. M. Pánek – defibrilátor již na sportovištích je zhruba 5 let.
Mgr. I. Molíková – pochválila kulturní dům za přípravu soběslavských slavností.
Mgr. P. Valeš – poděkoval všem, kteří se na soběslavských slavnostech podíleli.
Paní P. Srncová – dotaz na cyklodopravu města Soběslavi, dotaz kdy budou zveřejněny
návrhy jak by měla být předělána Jirsíkova ulice.
Ing. J. Bláha – cyklodoprava ve městě a jeho okolí je otázkou širší diskuse, pozval za tím
účelem paní Srncovou na městský úřad.
Mgr. V. Drachovský – návrh na úpravu Jirsíkovy ulice by měl být na přelomu roku a realizace
v příštím roce.
Paní M. K. Cruz – dotaz, zda se počítá s vybudováním kohoutků s pitnou vodou na náměstí či
v jiných místech.
Ing. J. Bláha – kohoutek s pitnou vodou bude na náměstí u kašny, v současné době je jeden
u kina, ale je nefunkční, město jej příští rok zprovozní.
Zasedání zastupitelstva města skončilo 19. září 2018 v 19.00 hodin.
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