
USNESENÍ  
24. schůze Rady města Soběslavi,  

která se konala 5. listopadu 2019 od 14:00 hodin  

v kanceláři starosty města  

 

 

Usnesení č. 24/291/2019 

Rada města se na místě samém seznámila s rekonstrukcí domu čp. 1/I (stará radnice) na 

náměstí Republiky v Soběslavi.  
 

Usnesení č. 24/292/2019 

Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2020 zpracovaný pracovnicí finančního 

odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.  
 

Usnesení č. 24/293/2019 

Rada města na základě žádosti jednatele Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petra 

Matouše schvaluje změnu rozpočtu společnosti na rok 2019 dle předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 24/294/2019 

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

firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na akci „Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi – 

stavební úpravy“, kterým se vypořádávají více a méně práce a posunuje se termín dokončení 

díla na 15. 11. 2019. Konečná cena díla činí 11.473.517 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 24/295/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Jiří Novák, 

Soběslav, na pořízení nových dubových lavic do smuteční síně na hřbitově v Soběslavi za 

cenu 165.000 Kč.  
 

Usnesení č. 24/296/2019 

a) Rada města na základě žádosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra 

Falady souhlasí s nákupem staršího osobního vozidla zn. VW Caddy – combi pro potřeby a 

z finančních prostředků společnosti za cenu 295.000 Kč včetně DPH.  

b) Rada města souhlasí s odprodejem ojetého vozidla zn. KIA z majetku Správy města 

Soběslavi, s. r. o., prostřednictvím prodejce použitých motorových vozidel.  
 

Usnesení č. 24/297/2019 

Rada města na základě žádosti ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr. Jana 

Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu 

obědů v rámci školního stravování žáky této základní školy v období od 6. 1. 2020 do 

30. 6. 2020 v částce 2.760 Kč.  

 

Usnesení č. 24/298/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou KP projekt, 

s. r. o., České Budějovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci do Programu 013 310 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 na akci 

„Nástavba Senior-domu Soběslav“ za cenu 15.000 Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 24/299/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 25 ke smlouvě o zabezpečení likvidace 

komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne 18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav 
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a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci 

komunálních odpadů v roce 2020 na částku 3.863.930 Kč + DPH.  
 

Usnesení č. 24/300/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 43 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 2020 za cenu 1.013.160 Kč + 

DPH. 
 

Usnesení č. 24/301/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o převzetí, využití  

a odstranění odpadu uzavřené mezi městem Soběslav, firmou Rumpold, s. r. o., provozovna 

Tábor, a Správou města Soběslavi, s. r. o., ze dne 7. 5. 2012, kterým se mění dodací a platební 

podmínky v souvislosti s provozem sběrného dvora v Soběslavi uvedené v příloze č. 1 tohoto 

dodatku. 
 

Usnesení č. 24/302/2019 

Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské  

a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2020 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 2019 a jsou uvedeny včetně DPH. 
 

Usnesení č. 24/303/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni – 

služebnosti inženýrské sítě mezi městem Soběslav a společností JS VISION, s. r. o., Soběslav, 

v souvislosti s realizací akce „Novostavba areálu firmy AGRO PARTNER, s. r. o., Soběslav“ 

na pozemku p. č. 579/15 v k. ú. Chlebov, který je ve vlastnictví města. 
 

Usnesení č. 24/304/2019 

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a společností České 

dráhy, a. s., Praha, na odkup výpravní budovy včetně pozemku na nádraží v Soběslavi. 

 

Usnesení č. 24/305/2019 

Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou, 

vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav, organizaci Farní charita Tábor. Toto 

vyjádření se vydává z důvodu podání žádosti o akceptaci změny ve specifikaci sociální 

služby, která je součástí sítě sociálních služeb. 
 

Usnesení č. 24/306/2019 

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

Mrázkova čp. 745/III  v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.  

 
 

 

 

 


