Usnesení

ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018
Poskytnutí finančního daru – pí Benáková (mat. č. 306/2018)
Usnesení č. 314/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci při měření hluku dle důvodové zprávy.
Hlasování 6A/0N/0Z
Cena E. Beneše – ocenění vítězných prací 23. ročníku soutěže (mat. č. 307/2018)
Usnesení č. 315/2018
RM po projednání
I. Souhlasí
s předloženým návrhem na rozdělení odměn pro soutěžící odměněné v rámci soutěže o Cenu
Edvarda Beneše.
Hlasování 6A/0N/0Z
Smlouva o pronájmu nebytových prostor – ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí čp. 628 (mat. č.
308/2018)
Usnesení č. 316/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Základní školou Sezimovo Ústí, Školní
náměstí 628, okres Tábor a nájemcem:
- Přemysl Špaček, Táboritů 608, 391 02 Sezimovo Ústí
Hlasování 6A/0N/0Z
Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 309/2018)
Usnesení č. 317/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
RO RM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 36 – 39:
a) rozpočtové opatření RM č. 36
Název: Změna rozpisu rozpočtu – navýšení rozpočtu na odměny pro soutěžící – Cena Dr. E. Beneše
ORJ Odd.§ POLOŽKA
TEXT
tis. Kč
110
3399
5492 Dary obyvatelstvu
2,0
700

6409

5901 Nespecifikované rezervy
Běžné výdaje

-2,0
0,0

b) rozpočtové opatření RM č. 37
Název: Změna rozpisu rozpočtu – poskytnutí finančního daru za spolupráci při měření hluku
ORJ Odd.§ POLOŽKA
TEXT
tis. Kč
670
3753
5492 Dary obyvatelstvu
1,5
700

6409

5901 Nespecifikované rezervy
Běžné výdaje

1

-1,5
0,0

c) rozpočtové opatření RM č. 38
Název: Změna rozpisu rozpočtu ORJ 100 (odbor správní a právní) v návaznosti na pořízení
geometrických plánů a nových regálů do spisovny (havarijní stav)
ORJ
100

Odd.§ POLOŽKA
TEXT
3639
5169 Nákup ostatních služeb

100

6171

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

100

4351

5156 Pohonné hmoty, ORG 6
Běžné výdaje

tis. Kč
20,0
20,0
-40,0
0,0

d) rozpočtové opatření RM č. 39
Název: Přijetí dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí
ORJ
300
100

Odd§ POL
4111
6115 5169

Hlasování 6A/0N/0Z

UZ
Text
98 187 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
98 187 Nákup ostatních služeb
Saldo

tis. Kč
252,5
252,5
0,0

Výběrové řízení na byt č. 602/19, Lipová ul. (mat. č. 310/2018)
Usnesení č. 318/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 602/19, Lipová ulice čp.
602, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle
pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního
měsíčního nájemného bude činit 1.689 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců.
Hlasování 7A/0N/0Z
Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor čp. 602, Lipová ul. – p. Trávník (mat. č.
311/2018)
Usnesení č. 319/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor, Lipová čp. 602, Sezimovo Ústí - nájemce Marek
Trávník, k 31. 12. 2018.
Hlasování 7A/0N/0Z
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 638/33 – pí Prokopová (mat. č. 312/2018)
Usnesení č. 320/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 638/33, za měsíc
červen, červenec a srpen 2018, Dukelská ulice čp. 638, Sezimovo Ústí – nájemce Martina
Prokopová, za poplatek ve výši 400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016.
Hlasování 7A/0N/0Z
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Výběrové řízení na nebytový prostor – bufet s předzahrádkou ve SRA Pohoda (mat. č. 313/2018)
Usnesení č. 321/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
podmínky výběrového řízení vyhlašovaného Správou města Sezimovo Ústí, p.o., IČ 71238522, se
sídlem Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, na pacht nebytových prostor tvořících bufet o
výměře 19 m2 (část stavby občanského vybavení čp. 1241, parc. č. st. 3340 zapsané na LV 5470 –
vlastník město Sezimovo Ústí – v obci a k.ú. Sezimovo Ústí) a předzahrádky o výměře 53 m2
(situované na části pozemku parc. č. 173/16, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaném na LV č. 5470 vlastník město Sezimovo Ústí - v obci a k. ú. Sezimovo Ústí), ve sportovně rekreačním zařízení
Pohoda, dle upraveného návrhu.
Hlasování 7A/0N/0Z
Provozní řád - sauna Sezimovo Ústí (mat. č. 314/2018)
Usnesení č. 322/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
změnu Provozního řádu sauny v Sezimově Ústí (rozšíření provozní doby) v předloženém znění.
Hlasování 7A/0N/0Z
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí – oprava tepelného čerpadla (mat. č. 315/2018)
Usnesení č. 323/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
úhradu opravy tepelného čerpadla pro vytápění házenkářské haly ve výši 12.563 Kč vč. DPH
z rezervy v plánu oprav na rok 2018.
Hlasování 7A/0N/0Z
Výstavba víceúčelového sportovního hřiště – zpráva TDI o průběhu výstavby (mat. č. 316/2018)
Usnesení č. 324/2018
RM po projednání
I. Bere na vědomí
kontrolní zprávu o průběhu výstavby víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ Školní nám.,
zpracovanou TEMI engineering, s.r.o., technickým dozorem investora, za období 10. 7. 2018 – 21.
9. 2018.
Hlasování 7A/0N/0Z
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – horkovod C-Energy (mat. č. 317/2018)
Usnesení č. 325/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – uložení horkovodu v délce cca 872 m
v pozemcích č. parc. 187/11 – ostatní plocha, jiná plocha, st. 3016 – zastavěná plocha a nádvoří,
187/9 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 187/3 – ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha, 777/3 – orná půda, 821/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 178/7 –
zahrada, 177/6 – ostatní plocha, jiná plocha, 399/1 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, 175/1 – trvalý travní porost, 1050/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1050/3
– ostatní plocha, ostatní komunikace, 368/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, 375/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, 74/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 74/159 – ostatní plocha,
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ostatní komunikace a 74/162 – orná půda, vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch společnosti
C-Energy Planá s.r.o., IČ 25106481, se sídlem Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo
Ústí, a to úplatně, za cenu 100 Kč/bm. Náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní
poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí
oprávněný z věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti je (i) písemný závazek oprávněného neumístit ani v budoucnu jakékoli technické
zařízení do pozemků parc.č. 830/1, 820/1, 820/2, 830/6 a 831/1 k.ú. Sezimovo Ústí bez
předchozího písemného souhlasu města Sezimovo Ústí a (ii) uzavření dohody o dodávkách tepla a
o ceně tepla mezi C-Energy Planá s.r.o., IČ 25106481, a společností CENTES Sezimovo Ústí, a.s., IČ:
25111183 min. na 3 roky.
II. Souhlasí
se stavbou horkovodu na pozemcích č. parc. 187/11 – ostatní plocha, jiná plocha, st. 3016 –
zastavěná plocha a nádvoří, 187/9 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 187/3 – ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha, 777/3 – orná půda, 821/4 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, 178/7 – zahrada, 177/6 – ostatní plocha, jiná plocha, 399/1 – vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, 175/1 – trvalý travní porost, 1050/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, 1050/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 368/6 – ostatní plocha,
manipulační plocha, 375/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 74/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, 74/159 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 74/162 – orná půda, vše obec a k.ú.
Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž vlastníkem je město Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A/0N/0Z
Zápis Komise výstavby RM Sezimovo Ústí ze dne 26. 9. 2018 (mat. č. 318/2018)
Usnesení č. 326/2018
RM po projednání
I. Bere na vědomí
předložený zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 26. 9. 2018
s tím, že nesouhlasí s návrhem ad bod 2 materiálu a trvá na tom, aby před novým projednáním
žádosti dle bodu 2 materiálu žadatel předložil alespoň zjednodušený projekt vč. návrhu zajištění
svahu na parc. č. 121/1 k. ú. Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A/0N/0N
Stavební úpravy ulice Švermova – zápisy z kontrolních dnů (mat. č. 319/2018)
Usnesení č. 327/2018
RM po projednání
I. Bere na vědomí
zápisy č. 8-11 z kontrolních dnů stavby: „Stavební úpravy ulice Švermova, Sezimovo Ústí“.
Hlasování 7A/0N/0Z
Smluvní vypořádání smluv o dílo – Ing. Mizera (mat. č. 320/2018)
Usnesení č. 328/2018
RM po projednání
I. Souhlasí
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2018 uzavřenou mezi městem Sezimovo Ústí
a Ing. Pavlem Mizerou, IČ: 183 24 568, fyzickou podnikající osobou, sídlem: Vídeňská 2775, 390
05 Tábor, s předmětem díla: vypracování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce
parkovacích ploch a chodníku ulice Lipová 60 Sezimovo Ústí“ s tím, že dojde k prodloužení
termínu realizace díla do 9. 10. 2018, přičemž bude cena díla ponížena o částku 5.000 Kč, nad
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rámec díla bude vypracována hluková studie bez navýšení ceny díla a zároveň nebudou
aplikovány smluvní pokuty;
b) s ukončením smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2018 uzavřenou mezi městem Sezimovo Ústí a Ing.
Pavlem Mizerou, IČ: 183 24 568, fyzickou podnikající osobou, sídlem: Vídeňská 2775, 390 05
Tábor, s předmětem díla: vypracování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce
parkovacích ploch a chodníku Dukelská v Sezimově Ústí“ s tím, že dojde k předání části
projektové dokumentace pro DOSS a objednatel uplatní vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
zhotovitelem fakturované částky za předanou část díla.
Hlasování 6A/0N/1Z
Světelné body u domu Průmyslová čp. 638 (mat. č. 321/2018)
Usnesení č. 329/2018
RM
I. Odkládá
projednání uvedeného materiálu.
Hlasování 7A/0N/0Z
ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 - účelově určený finanční dar (mat. č. 322/2018)
Usnesení č. 330/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní a mateřskou
školou Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318, pro 7 žáků na úhradu stravného
ve školní jídelně ve výši 9.512 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 na období od 1. 10. do 31. 12. 2018.
II. Schvaluje
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní a mateřskou
školu Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318, pro 7 žáků na úhradu stravného ve
školní jídelně ve výši 19.516 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, IČ: 24231509 na období od 2. 1. do 28. 6. 2019.
Hlasování 7A/0N/0Z
Poskytnutí finančního příspěvku – pí Pláničková (mat. č. 323/2018)
Usnesení č. 331/2018
RM po projednání
I. Schvaluje
poskytnutí finančního daru paní Evě Pláničkové, bytem Brigádníků 2257, 390 02 Tábor na úhradu
nákladů spojených s organizací 3. ročníku krosového běžeckého závodu ve výši 2.000 Kč, bez
povinnosti vyúčtování a uzavření darovací smlouvy, dle předloženého návrhu.
Hlasování 7A/0N/0Z
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.
starosta města

Ludmila Svatková, v. r.
místostarostka města
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