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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 1. 2018 

 
Programy města pro r. 2018 (mat. č. 2/2018) 
Usnesení č. 2/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení  
- programu Sport a tělovýchova 
- programu Sociální služby 
- programu Kultura 
- programu Zájmová činnost 
- programu Životní prostředí  
pro rok 2018; 
II. Schvaluje 
základní charakteristiky jednotlivých programů města pro rok 2018 a související dokumentaci dle 
předloženého návrhu; 
III. Stanoví, 
předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na jednotlivé programy: 
- program Sport a tělovýchova:      1.000.000 Kč  
- program Sociální služby:     230.000 Kč 
- program Kultura:        75.000 Kč 
- program Zájmová činnost:          40.000 Kč 
- program Životní prostředí:       25.000 Kč 
s tím, že uvedený objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na jednotlivé 
programy může být poskytovatelem upraven s ohledem na požadavky obsažené v přijatých 
žádostech o dotaci. 
Hlasování 6A/0N/0N 
 
Poskytování dotací subjektům mimo programy města pro r. 2018 (mat. č. 3/2018) 
Usnesení č. 3/2018 
RM po projednání 
I. Stanoví, 
že žádosti o dotace pro r. 2018, které nesplňují podmínky pro čerpání prostředků z jednotlivých 
schválených programů města pro r. 2018, popř. tyto podmínky splňují, ale jsou doručeny mimo 
termíny pro přijímání žádostí o dotaci z jednotlivých programů, budou předkládány oddělením 
plánování, kontroly a místních poplatků MěÚ Sezimovo Ústí Radě města Sezimovo Ústí 
k posouzení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Oceňování čestných dárců krve v r. 2018 (mat. č. 4/2018) 
Usnesení č. 4/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí darů v r. 2018 fyzickým osobám – čestným dárcům krve dle podmínek uvedených v 
„Pravidlech pro oceňování čestných dárců krve“, schválených usnesením RM č. 8/2017 ze dne  
16. 1. 2017. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Žádost FK Spartak MAS Sezimovo Ústí o odlesnění části pozemku parc. č. 651/12 a parc. č. 
651/31 (mat. č. 5/2018) 
Usnesení č. 5/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Studii zastínění hřiště s umělou trávou a návrh ploch na odtěžení lesa - hřiště UMT Soukeník, 
předanou FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 47267771, sídlo: Sezimovo Ústí, sportovní areál 
Soukeník č. 684. 
II. Souhlasí 
s úpravami části sportovního areálu Soukeník, tj. parc. č. 651/12 a parc. č. 651/31, list vlastnictví č. 
10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, v prostoru za tribunou dle situačního nákresu (varianta I - 
optimální odtěžení lesa), který je součástí Studie zastínění hřiště s umělou trávou a návrh ploch na 
odtěžení lesa - hřiště UMT Soukeník, spočívající ve vykácení tam nacházejícího se lesního porostu 
v šíři 25 m, od hranice hřiště s tím, že na vykácené ploše bude pronajímatelem na jeho náklad 
provedena náhradní výsadba.  
III. Ukládá 
Ing. Zdeňku Havlůjovi, řediteli Správy města Sezimovo Ústí, p.o. zajistit těžbu lesa na parc. č. 
651/12 a parc. č. 651/31, list vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, v prostoru za 
tribunou. Náklady na těžbu budou hrazeny z účelově vázaného příspěvku na opravu a údržbu 
sportovních areálů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Záměr prodeje bytu č. 608/11, ul. Táboritů (mat. č. 6/2018) 
Usnesení č. 6/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího zájemce o koupi bytu č. 608/11,  
o velikosti 3+1, ul. Táboritů čp. 608, Sezimovo Ústí, který bude prodán zájemci, jenž formou 
obálkové metody podá nejvyšší nabídku kupní ceny. Nejnižší výše kupní ceny, která může být 
nabídnuta, činí 1.590.000 Kč.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy na nájem bytu č. 638/24 – p. Zámostný (mat. č. 7/2018) 
Usnesení č. 7/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr pronájmu bytu č. 638/24, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí, panu Pavlu Zámostnému, trv. 
bytem Sezimovo Ústí, Okružní č.p. 351, smlouva by byla uzavřena na dobu určitou v délce 12 
měsíců s možností jejího prodloužení, měsíční nájemné je stanoveno ve výši průměrného 
smluvního nájemného v domě č.p. 638, tj. 71 Kč/m² s tím, že do 15 dnů od podpisu smlouvy musí 
nájemce uhradit pronajímateli předplacené nájemné za 36 měsíců.  
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Žádost o snížení nájemného na byt č. 612/2 – pí Čechová (mat. č. 8/2018) 
Usnesení č. 8/2018 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
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snížení výše nájemného za užívání bytu 612/2, Dukelská ulice č. p. 612, Sezimovo Ústí, nájemce 
Jana Čechová z částky 3.832 Kč (tj. 65 Kč/m²) na částku 3.242 Kč (tj. 55 Kč/m²). 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zápis Komise výstavby a ÚP RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 12. 2017 (mat. č. 9/2018) 
Usnesení č. 9/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 12. 2017. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Vyúčtování použití části neinvestičního transferu pro r. 2016 – PO SM (mat. č. 10/2018) 
Usnesení č. 10/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o vyúčtování použití části neinvestičního transferu příspěvkové organizace Správa města 
Sezimovo Ústí, IČ 71238522, účelově určeného pro r. 2016 na opravy bytových a nebytových 
prostor v majetku města většího rozsahu, v r. 2017 ve výši 410 000 Kč. vč. DPH, dle důvodové 
zprávy. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Informace o nájemném – byty a nebytové prostory ve vlastnictví města (mat. č. 11/2018) 
Usnesení č. 11/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o nájemném v bytech a nebytových prostorech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. 
II. Ukládá 
Ing. Zdeňku Havlůjovi, řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí, zajistit v r. 2018 a v následujících 
letech navýšení nájemného z pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí o 
míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, dle podmínek nájemních smluv.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodej části pozemku parc. č. 185/27 – volejbalové hřiště (mat. č. 12/2018) 
Usnesení č. 12/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení na prodej části pozemku parc.č. 185/27 ostatní plocha o výměře  
842 m2  k.ú. Sezimovo Ústí za minimální kupní cenu ve výši 1.467.100 Kč.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení – lávka přes silnici I. třídy č. I/3 k umístění reklamních zařízení (mat. č. 13/2018) 
Usnesení č. 13/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zrušení výběrového řízení vyhlášeného na základě usnesení RM č. 362/2017                                      
ze dne 16. 10. 2017 s tím, že nebude přijata žádná z učiněných nabídek. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Majetkoprávní vypořádání – lokalita Okružní (mat. č. 14/2018) 
Usnesení č. 14/2018 
RM po projednání 
I. Neschvaluje  
záměr prodeje pozemku parc. č. 217/255 o výměře 72 m2– zahrada, LV č. 10001, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, paní Aleně Bíbové, trv. bytem: Okružní 451/77, 391 02 Sezimovo Ústí. 
II. Schvaluje 
a) záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/2 o výměře 85 m2 – zahrada, LV č. 10001, v obci a 

k.ú. Sezimovo Ústí, panu Zdeňku Soldátovi, trv. bytem: Okružní 405, 391 02 Sezimovo Ústí, za 
kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke 
schválení. 

b) záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/255 o výměře 12 m2– zahrada, LV č. 10001, v obci a 
k.ú. Sezimovo Ústí, panu Jaroslavu Borkovci, trv. bytem: Okružní 1405, 391 02 Sezimovo Ústí, 
za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke 
schválení. 

c) záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/255 o výměře 4 m2, LV č. 10001, v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, paní Veronice Holubové, trv. bytem: Okružní 451, 391 02 Sezimovo Ústí, za 
kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 a zároveň předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke 
schválení. 

Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy o odtahu vozidel – OPAVA assistance, s. r. o. Tábor (mat. č. 
15/2018) 
Usnesení č. 15/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužení smlouvy o odtahu a uložení vozidel se společností OPAVA assistance s.r.o., IČ: 
28136772, sídlem: Tábor - Horky, K Návsi 267, PSČ 390 01, a to do 31. 12. 2019. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Schválení pachtovních smluv – Rudé armády (mat. č. 16/2018) 
Usnesení č. 16/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
vyjádření paní Mgr. Kláry Jeczelewské k návrhu pachtovní smlouvy. 
II. Schvaluje   
a) uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a Společenstvím vlastníků jednotek 

pro dům 1141, IČ: 26106795, Společenstvím vlastníků jednotek pro dům 1142, IČ: 26106761 a 
Společenstvím vlastníků jednotek pro dům 425, IČ: 26107082, ul. Rudé armády, 391 02 
Sezimovo Ústí, dle upraveného návrhu;   

b) uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a paní Mgr. Klárou Jeczelewskou, trv. 
bytem Sokolovská 1536, 391 02 Sezimovo Ústí, dle upraveného návrhu. 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru čp. 610, Dukelská ul. (mat. č. 17/2018) 
Usnesení č. 17/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
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výpůjčku nebytového prostoru v Dukelské ul. čp. 610, Sezimovo Ústí společně a nerozdílně paní 
Pavle Tiché, trv. bytem: 391 02 Sezimovo Ústí, Krátká čp. 647, Kláře Jeczelewské, trv. bytem: 391 
02 Sezimovo Ústí, Sokolovská čp. 1536 a Magdaléně Mikeskové, trv. bytem: 391 02 Sezimovo Ústí, 
Sokolovská čp. 1551, za účelem poskytnutí zázemí pro setkávání a společné aktivity dětí a rodičů, a 
to na dobu určitou v délce šesti měsíců od podpisu smlouvy o výpůjčce, za podmínek dle 
předloženého návrhu smlouvy o výpůjčce. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Vyhodnocení oprav a stavebních úprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města za r. 2017 
(mat. č.  18/2018) 
Usnesení č. 18/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhodnocení oprav a stavebních úprav ve sportovních areálech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí 
za rok 2017. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Záměr prodeje části pozemku č. parc. 74/154 – pí Čančurová (mat. č. 19/2018) 
Usnesení č. 19/2018 
RM 
I. Odkládá 
projednání uvedeného materiálu. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Domácí hospic Jordán  o. p. s., Tábor (mat. č. 
20/2018) 
Usnesení č. 20/2018 
RM po projednání 
I. Odkládá 
rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku organizaci Domácí hospic Jordán o. p. s., se sídlem 
Bydlinského 2964, 390 02 Tábor až po přijetí usnesení RM, kterým bude schváleno rozdělení 
prostředků z Programů města Sezimovo Ústí pro rok 2018.   
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Počet zaměstnanců organizačně začleněných do MěÚ a MP (mat. č. 21/2018) 
Usnesení č. 21/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o organizačním zajištění chodu MěÚ. 
II. Schvaluje 
počet zaměstnanců organizačně začleněných do Městského úřadu Sezimovo Ústí a Městské policie 
Sezimovo Ústí dle důvodové zprávy.  
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Souhlas s podáním žádosti do grantového programu – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí (mat. č. 
22/2018) 
Usnesením č. 22/2018 
RM po projednání 



 

6 

 

I. Souhlasí 
s podáním žádosti do grantového programu Jihočeského kraje, resp. s realizací projektu, 
nájemcem, tj. FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., IČ: 47267771, sídlem: sportovní areál Soukeník č. 
684, poštovní schránka 44, 391 02 Sezimovo Ústí, u akce: Zakoupení a instalace posilovacích prvků 
na zpevněnou plochu pozemku č. parc. 651/12 – ostatní plocha, resp. sportoviště a rekreační 
plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve sportovním areálu Soukeník. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                                        Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                           místostarostka města 
 
 


