
USNESENÍ  
5. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 13. prosince 2022 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 5/319/2022 

Rada města za přítomnosti předsedy komise výstavby p. Tomáše Šeny projednala náplň  

a činnost této komise.  
 

Usnesení č. 5/320/2022 

Rada města ukládá realizovat usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se 

konalo 7. 12. 2022. 
 

Usnesení č. 5/321/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 28 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti 

nakládání s odpady ze dne 18. 12. 1995 mezi městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., 

provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2023,  

a to následovně: 

cena za odstranění jedné tuny směsného komunálního odpadu 917 Kč/tuna 

poplatek dle zákona č. 541/2020 Sb. 1.000 Kč/tuna 

rekultivační poplatek 145 Kč/tuna 

cena za svoz 1.032 Kč/tuna 

 

Usnesení č. 5/322/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 46 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti 

nakládání s odpady ze dne 26. 6. 1996 mezi městem Soběslav a firmou Rumpold,  

s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění separovaného sběru v Soběslavi a městských částech 

Chlebov a Nedvědice v roce 2023 za cenu 1.427.444 Kč + DPH. 
 

Usnesení č. 5/323/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o převzetí, využití  

a odstranění odpadu č. N/12/022 ze dne 7. 5. 2012 mezi městem Soběslav, firmou Rumpold, 

s. r. o., provozovna Tábor, a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se upravují dodací a 

platební podmínky za odpady odevzdané ve Sběrném dvoře v Soběslavi. 

 

Usnesení č. 5/324/2022 

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské  

a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2023 následujícím způsobem: 

týdenní svoz popelové nádoby 110 l   3.100 Kč 

sezónní svoz popelové nádoby 110 l   1.400 Kč 

týdenní svoz popelové nádoby 240 l   6.200 Kč 

týdenní svoz kontejneru 1100 l  19.800 Kč 

sezónní svoz kontejneru 1100 l 9.900 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

Usnesení č. 5/325/2022 

Rada města stanovuje dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, užívat závěsný 

odznak a dle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, pověřuje 

oddávajícími členy zastupitelstva města: Mgr. Vladimíra Drachovského, Mgr. Ilonu 

Klimešovou, p. Marka Nývlta a Mgr. Jana Podlahu. 
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Usnesení č. 5/326/2022 

Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2023 následovně: 10. 1., 24. 1., 7. 2.,  

21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 18. 7., 22. 8., 5. 9., 19. 9.,  

3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. a 19. 12. 2023.  
 

Usnesení č. 5/327/2022 

Rada města souhlasí s termíny jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2023 

následovně: 8. 2., 19. 4., 27. 6., 20. 9. a 13. 12. 2023.  
 

Usnesení č. 5/328/2022 

a) Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi městem Soběslav a jednotlivými 

žadateli na poskytnutí finančního daru v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My 

v tom Jihočechy nenecháme II“ dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem 

Bryllem. 

b) Rada města pověřuje vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav paní Janu 

Hákovou podpisem darovacích smluv uzavíraných s jednotlivými žadateli o finanční dar  

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“. 
 

Usnesení č. 5/329/2022 

Rada města souhlasí s neuplatněním inflačních doložek v uzavřených smlouvách  

o nájmu nebytových prostor a pozemků v majetku města Soběslavi v roce 2023. 
 

Usnesení č. 5/330/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k pojistné smlouvě mezi městem Soběslav a 

Generali Českou pojišťovnou, a. s., kterým dochází k navýšení pojistného (pojištění majetku a 

odpovědnosti) na rok 2023 o částku 18.600 Kč. 
 

Usnesení č. 5/331/2022 

Rada města: 

a) ruší své usnesení č. 4/309/2022 ze dne 29. 11. 2022, 

b) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu 

města na rok 2022 mezi městem Soběslav a Diakonií ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, na 

dofinancování pořádání akce „Vánoční čas v Soběslavi 2022“ ve výši 4.000 Kč.   

 

Usnesení č. 5/332/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem 

Pantoflíčkem, Projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zajištění autorského a 

technického dozor investora na akci „Přístavba zázemí sportovního zařízení Města Soběslav“ 

za cenu 195.000 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 5/333/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou RTi Czech, s. r. o., Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení akce „Sanace 

kanalizace v ulici Na Ohradě v Soběslavi“ do 31. 3. 2023.  
 

Usnesení č. 5/334/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou Vialit, s. r. o., Soběslav, na akci „Opravy místních komunikací 2022“, kterým se 

prodlužuje doba provedení díla do 30. 4. 2023.  
 

Usnesení č. 5/335/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou DV stav, s. r. o., České Budějovice, na akci „Oprava chodníků Soběslav 2022“, 

kterým se prodlužuje doba provedení díla do 30. 6. 2023.  
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Usnesení č. 5/336/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a 

firmou DV stav, s. r. o., České Budějovice, na akci „Oprava terasy u bytového domu čp. 101/I 

v Soběslavi“, kterým se vypořádávají dodatečně objednané práce a cena díla se zvyšuje  

o 19.567,22 Kč na konečných 498.270,83 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 5/337/2022 

a) Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior-domu Soběslav pro rok 2022 dle 

návrhu předloženého ředitelkou Ing. Zinou Petráskovou z důvodu zařazení  vnitřního 

vybavení dokončené nástavby budovy Senior-domu.  

b) Rada města schvaluje změnu rozpočtu Senior-domu Soběslav č. 2 na rok 2022 dle návrhu 

předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou Petráskovou. 
 

Usnesení č. 5/338/2022 

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou 

v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí. 
 

Usnesení č. 5/339/2022 

Rada města souhlasí s přerušením provozu škol a školských zařízení o vánočních prázdninách 

dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ paní Irenou Klečatskou.  


