
USNESENÍ 
23. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 13. prosince 2016 od 14:00 hodin  
v kanceláři starosty města  

 

 
Usnesení č. 23/324/2016 
Rada města souhlasí s úpravou centrální plochy náměstí Republiky v Soběslavi dle návrhu 
zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem – Ateliér Kročák, České Budějovice. 
 
Usnesení č. 23/325/2016 
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění vozidel města pro rok 2017 
organizovaného makléřem města – firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r. o., České 
Budějovice. Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s., za částku 33.084 Kč.  
 
Usnesení č. 23/326/2016 
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2017 dle návrhu předloženého 
provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou ČEVAK, a. s., České 
Budějovice.  
Ceny pro rok 2017: vodné – 36,21 Kč/m3 + DPH, stočné – 22,95 Kč/m3 + DPH. Vodné +  
stočné celkem 59,16 Kč + DPH.  
 
Usnesení č. 23/327/2016 
a) Rada města bere na vědomí rekapitulaci investičních akcí realizovaných v roce 2016 
předloženou místostarostou města Mgr. Vladimírem Drachovským. 
b) Rada města souhlasí s realizací investičních akcí (komunikace, chodníky, parkoviště, 
kanalizace, stavby a ostatní) v Soběslavi v roce 2017 dle návrhu předloženého místostarostou 
města Mgr. Vladimírem Drachovským.  
 
Usnesení č. 23/328/2016 
a) Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2017 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. 2017.  
b) Rada města schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2017 
následovně: 15. 2., 19. 4., 21. 6., 20. 9. a 13. 12. 2017 od 18:00 hod. v malém sále Kulturního 
domu města Soběslavi.  
 
Usnesení č. 23/329/2016 
Rada města na základě žádosti ředitelky MŠ Duha Soběslav Mgr. Aleny Krejčové souhlasí 
s přijetím finančního daru účelově určeného na úhradu stravného a dalších drobných potřeb 
v rámci vzdělávání pro jednoho dítěte mateřské školy dle předloženého návrhu darovací 
smlouvy.  
 
Usnesení č. 23/330/2016 
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní 
subjekty (mimo občanů) na rok 2017 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 2016 a jsou uvedeny včetně DPH. 
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Usnesení č. 23/331/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 22 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 2017 na částku 3.649.800 Kč + DPH. 
 
Usnesení č. 23/332/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 38 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 2017 za cenu 650.870 Kč + 
DPH. 
 
Usnesení č. 23/333/2016 
Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,  
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli  
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce 
MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli 
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru 
Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi 
MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu.  
 
Usnesení č. 23/334/2016 
Rada města schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 plat jednateli Správy města Soběslavi,  
s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli 
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru 
Matoušovi a paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle 
předloženého návrhu.  
 
Usnesení č. 23/335/2016 
Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 
Holase souhlasí s vyřazením konvektomatu ZANUSSI, mod-fc 101EP, z majetku svěřeného 
organizaci k hospodaření a jeho následným odprodejem. Výnos z prodeje bude zahrnut do 
investičního fondu základní školy. 
 
Usnesení č. 23/336/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2011 uzavřené 
mezi městem Soběslav a společností STARNET, s. r. o., České Budějovice, kterým se 
prodlužuje doba nájmu umístění anténního systému na domě čp. 109 na náměstí Republiky, 
Soběslav I, který je ve vlastnictví města, o 5 let, tj. do 31. 12. 2021.   
 
Usnesení č. 23/337/2016 
Rada města souhlasí s prominutím jednoho měsíčního nájemného za pronájem nebytových 
prostor firmě Lapec – železářství v domě čp. 148 a firmě N+N Soběslav, s. r. o., v domě  
čp. 150 na náměstí Republiky v Soběslavi, které jsou ve vlastnictví města, z důvodu 
uskutečněné rekonstrukce zmiňovaných nemovitostí.  
 
Usnesení č. 23/338/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 9 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12. 2004 mezi 
městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., z důvodu navýšení odvodu 
z inkasovaného  nájemného z ostatních bytů o 500.000 Kč a dále aktualizace přílohy č. 1 – 
Seznam domů a bytů spravovaných Správou města Soběslav a přílohy č. 2 – Nebytové 
prostory spravované Správou města Soběslav, s účinností od 1. 1. 2017. 
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Usnesení č. 23/339/2016 
a) Rada města v návaznosti na změnu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), souhlasí s ukončením 
platnosti smluv o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních 
výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi mezi městem Soběslav a obcemi: Dírná, 
Dráchov, Klenovice, Komárov, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u 
Soběslavě, Skalice, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice, a to dohodou k  31. 12. 2016. 
b) Rada města souhlasí s uzavřením dohod o vytvoření společných školských obvodů 
spádových mateřských škol následovně: 

a) Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, mezi městem Soběslav a obcemi: 
Klenovice, Komárov, Mažice, Myslkovice, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, 
Vesce, Vlastiboř, Zálší a Zvěrotice, 

b) Mateřské školy Soběslav, Nerudova 278, mezi městem Soběslav a obcemi: Borkovice, 
Dírná, Dráchov, Mezná, Přehořov a  Třebějice, 

s účinností od 1. 1. 2017. 
 
Usnesení č. 23/340/2016 
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity 
Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s., za výběr v ATC Karvánky v roce 2016 ve výši  
20.000 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.  
 
Usnesení č. 23/341/2016 
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním tradičního 
novoročního ohňostroje, který se uskuteční 1. 1. 2017 v 18:00 hod. na náměstí Republiky 
v Soběslavi.   
 
Usnesení č. 23/342/2016 
Rada města souhlasí s použitím znaku města na informačním panelu Gymnázia Soběslav. 


