USNESE NÍ
27. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. prosince 2015 od 14:00 hodin
v kanceláři starosty města

Usnesení č. 27/277/2015
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2016 následovně: 12. 1., 26. 1., 9. 2.,
23. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 19. 7., 23. 8., 6. 9., 20. 9.,
4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. a 20. 12. 2016.
Usnesení č. 27/278/2015
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské a
ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2016 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 2015 a jsou uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. 27/279/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 21 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 2016 na částku 3.611.880 Kč + DPH.
Usnesení č. 27/280/2015
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel města organizovaného makléřem města firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r.
o., České Budějovice.
Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s. Pojištění odpovědnosti a
vozidel bude uzavřeno na 1 rok, tj. 2016 – odpovědnost na částku 32.598 Kč, vozidla na
částku 26.028 Kč. Na pojištění majetku bude uzavřena smlouva na dobu určitou 3 roky,
tj. 2016–2018, na částku 300.146 Kč.
Usnesení č. 27/281/2015
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 2015 ve výši
20.000 Kč za podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení
dětského dopravního hřiště a výstavbu zkušebního polygonu pro závěrečné praktické
zkoušky motocyklů v areálu AMK Soběslav u letiště.
Usnesení č. 27/282/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2015 mezi
městem Soběslav a Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zpracování
projektové dokumentace akce: „Stavební úpravy domu čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi“, kterým se prodlužuje termín zpracování a předání projektové dokumentace
do 5. 2. 2016.

Usnesení č. 27/283/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem
Pantoflíčkem, Projektová a poradenská činnost, Soběslav, na zpracování projektové
dokumentace akce: „Stavební úpravy a přístavba zázemí víceúčelové haly Soběslav“ za
cenu 179.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 27/284/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi městem Soběslav a společností Klinické laboratoře Tábor, a. s., Sudoměřice
u Tábora, kterým se rozšiřují pronajaté nebytové prostory v budově Polikliniky, ul. Petra
Voka 159, Soběslav I, o výměru 55,60 m2 (laboratoř hematologie a biochemie) od
1. 1. 2016.
Usnesení č. 27/285/2015
a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
9. 11. 1999 uzavřené mezi městem Soběslav a MUDr. Esterou Kališovou, Soběslav, na
pronájem nebytových prostor v budově Polikliniky, ul. Petra Voka 159, Soběslav I
(ordinace diabetologie) dohodou k 31. 12. 2015.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a společností ResTrial, s. r. o., Praha, na pronájem nebytového prostoru v budově
Polikliniky, ul. Petra Voka 159, Soběslav I, o výměře 44,90 m2 od 1. 1. 2016 na dobu
neurčitou za účelem provozování ordinace diabetologie.
Usnesení č. 27/286/2015
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne
9. 5. 2007 uzavřené mezi městem Soběslav, p. Romanem Mixou, Soběslav, a p. Petrem
Prokešem, Veselí nad Lužnicí, kterým se zvětšuje výměra pronajatých pozemků p. č. 390/1
a p. č. 3922 (u stánku rychlého občerstvení Kajuta) na celkových 105 m2, vše v k. ú.
Soběslav.
Usnesení č. 27/287/2015
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750, v souvislosti s rozšířením plochy
zahrady MŠ.
Usnesení č. 27/288/2015
Rada města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského zajištěním
tradičního novoročního ohňostroje, který se uskuteční 1. 1. 2016 v 18:00 hod. na náměstí
Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 27/289/2015
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav a
Jihočeským krajem, České Budějovice, kterou Jihočeský kraj poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 2.800 Kč na podporu činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Soběslav.
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Usnesení č. 27/290/2015
a) Rada města projednala návrh 1. aktualizace Programu regenerace městské památkové
zóny Soběslav, IV. etapa pro roky 2012–2016, zpracovaný vedoucí oddělení územního
plánování a památkové péče Ing. arch. Dagmar Buzu a doporučuje jej zastupitelstvu města
ke schválení.
b) Rada města rozšiřuje program 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se
uskuteční ve středu 16. 12. 2015 v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, o bod:

1. aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Soběslav, IV. etapa pro
roky 2012–2016
Usnesení č. 27/291/2015
Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města
Mgr. Aleny Krejčové o jednání finančního výboru, které se uskutečnilo v pondělí
7. 12. 2015.
Usnesení č. 27/292/2015
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu ZŠ E. Beneše v souvislosti s provedením
technického zhodnocení budovy – zateplení terasy a provedení hydroizolace u jižního
vstupu do školy – dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou.
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