
USNESENÍ  
23. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 1. prosince 2020 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 23/315/2020 

Rada města projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022-2024 

zpracovaný pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej 

zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 23/316/2020 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM 4/2020 dle 

návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.  
 

Usnesení č. 23/317/2020 

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

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají více a méněpráce na akci 

„Předprostor škol v Soběslavi“. Cena díla se mění z 10.868.601 Kč na 11.448.786 + DPH.  
 

Usnesení č. 23/318/2020 

Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Petra Lintnera o jednání se zástupci petičního 

výboru, které se uskutečnilo 20. 11. 2020, ve věci Průmyslové zóny Soběslav. 
 

Usnesení č. 23/319/2020 

Rada města schvaluje změnu rozpočtu Senior-domu Soběslav na rok 2020 dle návrhu 

předloženého ředitelkou organizace Ing. Zinou Petráskovou.   
 

Usnesení č. 23/320/2020 

Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí 

s vyřazením podlahového mycího stroje, inv. č. DHM 1, datum pořízení 1. 7. 2002, 

pořizovací cena 100.350 Kč, z majetku organizace. Mycí stroj bude bezúplatně převeden do 

majetku ZŠ Komenského.  
 

Usnesení č. 23/321/2020 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 28.500 Kč Diakonii ČCE – 

středisko Rolnička ze schváleného rozpočtu města na rok 2020 na úhradu části nákladů 

spojených s pořádáním adventních a vánočních akcí v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 23/322/2020 

Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města  

v roce 2020 ve výši 55.800 Kč pro ZŠ Komenského a 66.482 Kč pro ZŠ E. Beneše  

v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., 

Plzeň. 
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Usnesení č. 23/323/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Správou 

města Soběslavi, s. r. o., Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 

2020 ve výši 200.000 Kč na úhradu ztráty provozu letního koupaliště v roce 2020. 
 

Usnesení č. 23/324/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 26 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 2021 na částku 3.940.032 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 23/325/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 44 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 2021 za cenu 1.053.862 Kč  

+ DPH. 
 

Usnesení č. 23/326/2020 

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské  

a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2021 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 2020 a jsou uvedeny včetně DPH. 
 

Usnesení č. 23/327/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 

1. 4. 1998 uzavřené mezi městem Soběslav a Komerční bankou, a. s., Praha, kterým se 

prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě čp. 101/I na náměstí Republiky 

v Soběslavi na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.  
 

Usnesení č. 23/328/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací 

akce „Veselí: o. Dráchov, o. Elitex - rek. VN, propoj“ na pozemcích p. č. 2982/1 a 2982/4  

v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 23/329/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Čevak, a. s., 

České Budějovice, na opravu vodovodních přípojek v ulici Petra Voka a Protifašistických 

bojovníků v Soběslavi za cenu 398.500 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 23/330/2020 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Spilka a 

Říha, s. r. o., Soběslav, na odstranění betonové podezdívky a úpravy oplocení u gymnázia 

v Soběslavi za cenu 138.114 Kč + DPH.  
 

 

 

 

 


