USNESENÍ
3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 11. prosince 2018 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 3/327/2018
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky, parkoviště,
památky, vodohospodářské stavby a ostatní) v roce 2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 3/328/2018
Rada města souhlasí s plánem investic vodohospodářského majetku na rok 2019 zpracovaným
provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s., České Budějovice.
Usnesení č. 3/329/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a
firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na akci „Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí
Republiky v Soběslavi“, kterým se upřesňují práce památkové podstaty v roce 2018.
Usnesení č. 3/330/2018
Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek města Soběslavi a o odpisu
nedobytných pohledávek k 30. 11. 2018 z účetnictví města předložený pracovnicí finančního
odboru MěÚ Soběslav paní Andreou Jelínkovou.
Usnesení č. 3/331/2018
Rada města souhlasí s konáním oslav Obce baráčníků v Soběslavi na náměstí Republiky dne
25. 5. 2019.
Usnesení č. 3/332/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a společností CETIN, a. s.,
Praha, o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na pozemcích p. č. 4022/68,
4022/78 a st. p. č. 833, vše v k. ú. Soběslav, v souvislosti s přípravou projektu „Revitalizace
autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“.
Usnesení č. 3/333/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 24 ke smlouvě o zabezpečení likvidace
komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne 18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci
komunálních odpadů v roce 2019 na částku 3.886.350 Kč + DPH.
Usnesení č. 3/334/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 42 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru
v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2019 za cenu 1.069.174 Kč +
DPH.
Usnesení č. 3/335/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o převzetí, využití a odstranění
odpadu uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor,
kterým se doplňuje seznam odebíraných odpadů ve sběrném dvoře v Soběslavi uvedených
v příloze č. 1 smlouvy.

Usnesení č. 3/336/2018
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské
a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2019 následujícím způsobem:
týdenní svoz popelové nádoby 110 l …
2.700 Kč,
sezónní svoz popelové nádoby 110 l …
1.190 Kč,
týdenní svoz popelové nádoby 240 l ...
5.400 Kč,
týdenní svoz kontejneru 1100 l
… 17.990 Kč,
sezónní svoz kontejneru 1100 l
…
8.990 Kč.
Ceny jsou stejné jako v roce 2018 a jsou uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. 3/337/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a
paní Leou Sukupovou Hrmovou, Tábor, na pronájem pozemku p. č. 2551/14 v k. ú. Soběslav
o výměře 40 m2 na dobu určitou, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.
Usnesení č. 3/338/2018
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2018 Farní charitě Tábor – centru adiktologických služeb Auritus na
úhradu části nákladů spojených s provozem kontaktního a poradenského centra v Táboře pro
lidi ohrožené drogou.
Usnesení č. 3/339/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel města pro rok 2019 organizovaného makléřem města – firmou GrECo JLT Czech
Republic, s. r. o., České Budějovice. Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna,
a. s., za částku 32.471 Kč – odpovědnost, 29.916 Kč – vozidla a 310.562 Kč – majetek.
Usnesení č. 3/340/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a
firmou Strabag, s. r. o., Praha, provozní jednotka Soběslav, kterým se prodlužuje dokončení
opravy chodníků v ulicích Okružní, Lustigova a Dr. Studničky v Soběslavi ve výši cca
300.000 Kč do 30. 6. 2019.
Usnesení č. 3/341/2018
Rada města bere na vědomí informaci ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše o přípravě a
organizačním zajištění slavnostního otevření náměstí Republiky v Soběslavi, které se
uskuteční 1. 1. 2019 od 17 do 18 hodin.
Usnesení č. 3/342/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna kotlů
v plynové kotelně KD Soběslav“, které se uskutečnilo 10. 12. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, za cenu 1.107.170 Kč +
DPH.
Usnesení č. 3/343/2018
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytování
Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s., za výběr v ATC Karvánky v roce 2018 ve výši
30.000 Kč za podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení
dětského dopravního hřiště a zkušebního polygonu pro závěrečné praktické zkoušky
motocyklů v areálu AMK Soběslav u letiště.
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Usnesení č. 3/344/2018
Rada města souhlasí s rozšířením programu 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční 17. 12. 2018 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi,
o bod:
- Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Nástavba S-domu Soběslav“.
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