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Usnesení 
ze  7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 18. 12. 2019 od 18.00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
_________________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 60/2019/7 
I. Schvaluje 
program 7. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženou změnou. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 61/2019/7 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Ladislav Šebek. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 62/2019/7 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 6. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 31. 10. 2019. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 63/2019/7 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 6 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 11. 12. 2019. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 64/2019/7 
I. Bere na vědomí  
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – říjen r. 2019. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 65/2019/7 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 66/2019/7 
I. Schvaluje   
poskytnutí darů za činnost občanů ve prospěch města Sezimovo Ústí v r. 2019 dle důvodové 
zprávy.  
Hlasování 17A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 67/2019/7 
I. Schvaluje 
poskytnutí investiční dotace organizaci TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s., IČ: 42360293, se sídlem 
Sezimovo Ústí, 391 01 na dofinancování nákladů za nákup zahradního traktoru ve výši 18.300 Kč. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle předloženého návrhu.  
Hlasování 16A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 68/2019/7 
I. Schvaluje 
RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 č. 61 – 68: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 61 
Název: Změna části rozpočtu PO Městské středisko kultury a sportu – Přesun části neinvestičního 
příspěvku do investičních transferů    

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 
450 3319 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 210,0 

450 3319 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím -210,0 

   Výdaje celkem 0,0 
 
b) rozpočtové opatření ZM č. 62 
Název: Prodej bytu vč. pozemku č. 661/5, k.ú. a obec Sezimovo Ústí 

           tis. Kč 
Kapitálové příjmy 560,9 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-560,9 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 63 
Název: Navýšení neinvestičního transferu MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, z důvodu změny 
odpisového plánu navazujícího na realizaci projektu „Přírodní zahrada“  
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  Kč 

427 3111 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 9 048,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 64 
Název: Investiční akce Komunikace Prokopa Holého, Klášterní – navýšení celkových výdajů projektu 

tis. Kč 
Kapitálové výdaje 270,0 
Běžné výdaje -270,0 
Výdaje celkem 0,0 
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 
ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 
650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 710 270,0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 65 
Název: Navýšení daňových příjmů nad rámec plánu   

tis. Kč 
Daňové příjmy   3 600,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 3 600,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 66 
Název: Přesun části kapitálových výdajů do rozpočtu r. 2020 

           tis. Kč 
Kapitálové výdaje -7 100,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-7 100,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 
600 3113 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 980 -2 100,0 
600 2219 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 970 -5 000,0 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 67 
Název: Přesun mimořádných výdajů do rozpočtu r. 2020 - Architektonická soutěž – Husovo 
náměstí a projekt Kociánka 

tis. Kč 
Běžné výdaje -1 000,0 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-1 000,0 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 68 
Název: Úspory běžných výdajů r. 2019 

tis. Kč 
Běžné výdaje -1 200,0 
Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech 

-1 200,0 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č.  69/2019/7 
I. Bere na vědomí   
informaci o rozúčtování skutečných nákladů na osobu souvisejících se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu v roce 2018.  
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II. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2020 
dle varianty B typ 2 tabulky č. 3 dle předloženého návrhu. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 70/2019/7 
I. Schvaluje 

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místních poplatcích, s účinností od 1. 1. 2020 dle 
předloženého návrhu. 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 71/2019/7 
I. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem,  
dle předloženého návrhu. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 72/2019/7 
I. Schvaluje 
a) podání žádosti v rámci Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2020 z programu 

Podpora bydlení, podprogram Podporované byty, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, a 
to na realizaci projektu: „Dům s pečovatelskou službou, Sezimovo Ústí, II. etapa“; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Dům s pečovatelskou službou, Sezimovo 
Ústí, II. etapa“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 66.760.000 Kč vč. DPH. 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 73/2019/7 
I. Schvaluje 
a) podání žádosti v rámci výzvy č. 7/2019 „Přírodní zahrady“ vyhlášené Státním fondem životního 

prostředí ČR., a to na realizaci projektu: „Přírodní zahrada MŠ Lipová – II. etapa“; 
b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Přírodní zahrada MŠ Lipová – II. etapa“ 

v případě schválení dotace dle písm. a) tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 
589.000 Kč vč. DPH. 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 74/2019/7 
I. Schvaluje  
Zásady pro prodej bytů v domech č. p. 493, 497, 535, 601, 603, 604, 606, 621, 622, 675 a 678, vše v 
obci  a k.ú. Sezimovo Ústí: 
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1) Cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí v roce 2020 součet částek 
8.884 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, 
lodžií a balkónů) a 3.071 Kč/m2 podlahové plochy lodžií či balkónů, sklepů či sklepních kójí. 

2) Cena bytu při úhradě 50 % kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající části kupní ceny 
do 5 let činí v roce 2020 součet částek 9.679 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání 
podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, lodžií a balkónů) a 3.333 Kč/m2 podlahové plochy 
sklepa nebo sklepní kóje a balkónů či lodžií; pohledávka na doplatek kupní ceny bude zajištěna 
zástavním právem města k převáděnému bytu. 

3) Kupujícím bytu může být nájemce bytu, jeho příbuzný v řadě přímé nebo jeho sourozenec, 
společně s nimi i manžel kupujícího. Tato skutečnost bude prokazována formou čestného 
prohlášení žadatele. 

4) Pro určení, zda se koupě bytu uskutečňuje v roce 2020 či v jiném roce, je určující datum 
schválení koupě zastupitelstvem města. 

5) Tyto zásady se uplatní i pro budoucí koupě bytů v půdních vestavbách výše uvedených 
bytových domů s tím, že oprávněné osoby mají právo uzavřít po dobu platnosti těchto zásad 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které jim vznikne povinnost zaplatit kupní cenu 
odvozenou od započitatelné plochy bytu s možností zápočtu předplaceného nájemného na 
úhradu kupní ceny a právo uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po uplynutí lhůty, po 
kterou nesmí město dle podmínek o přijetí dotace na výstavbu těchto bytů převést předmětný 
byt.  

6) V případě, že je předmětem prodeje či budoucího prodeje byt v domě, ve kterém bylo  
v období pěti kalendářních let předcházejících datu podání žádosti o koupi provedeno 
technické zhodnocení, financované mj. i prostřednictvím příspěvku města Sezimovo Ústí  
do fondu oprav tohoto domu, zvyšuje se kupní cena bytu dle odst. 1, resp. 2 těchto Zásad o 
zůstatkovou hodnotu předmětného technického zhodnocení připadajícího na prodávaný byt. 

7) Pro koupě bytů, ve kterých město provedlo oproti odst. 6 pouze výměnu oken, se kupní cena 
navyšuje o paušální částku nákladů této výměny ve výši 9.952 Kč za každé vyměněné velké 
střešní okno, 6.614 Kč za každé vyměněné malé střešní okno (koupelna, WC) a 7.302 Kč za 
každé jiné vyměněné okno. 

8) V předmětné kupní smlouvě bude sjednána smluvní pokuta pro případ převodu bytu na třetí 
osobu v období dvou let od podpisu kupní smlouvy ve výši odpovídající 45 % z kupní ceny 
tohoto bytu, zaokrouhlená na celé sto koruny nahoru. 

9) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2020. 
 

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 75/2019/7 
I. Vyhrazuje si 
pravomoc pro účely stanovení nájemného v bytech ve vlastnictví města u nájemních smluv, které 
neobsahují ustanovení o zvyšování nájemného k 31. 12. 2019; 
II. Stanovuje 
od 1. 4. 2020 měsíční nájemné ve výši 45 Kč/m2 v bytech ve vlastnictví města u nájemních smluv, 
které neobsahují ustanovení o zvyšování nájemného a kde měsíční nájemné  
k 31. 12. 2019 je nižší než 45 Kč/m2. 
Hlasování 16A/0N/1Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 76/2019/7 
I. Bere na vědomí 
finanční plán Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2020 dle předloženého návrhu. 
II. Schvaluje 
a) uzavření smlouvy o dotaci se Sdružením měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 3, 

390 15 Tábor, IČ: 65943058, ve výši 7.627.292,00 Kč účelově určené na spolufinancování 
prokazatelné ztráty MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. s r.o. v aglomeraci 
Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí pro rok 2020, dle předloženého návrhu; 

b) členský příspěvek města Sezimovo Ústí ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo 
náměstí 3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, pro rok 2020 ve výši 108.855,00 Kč (15 Kč/obyv.) a 
4.000 Kč (500 Kč/1.000 obyv.) dle předloženého návrhu.  

Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 77/2019/7 
I. Schvaluje  
poskytnutí dotace v r. 2020 pro spolek JUNÁK – český skaut, středisko Černá růže Sezimovo Ústí, 
z.s., se sídlem Svépomoc 659, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 65942108, ve výši 30 tis. Kč. Dotace je 
poskytována na základě smlouvy ze dne 14. 4. 2008, ve znění pozdějších dodatků.                  
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 78/2019/7 
I. Schvaluje 
rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2020 dle důvodové zprávy. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 79/2019/7 
I. Schvaluje 
rozpočet města Sezimovo Ústí na rok 2020 dle důvodové zprávy. 
II. Bere na vědomí 
rozpis rozpočtu r. 2020 dle přílohy důvodové zprávy. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal         Ludmila Svatková 
   starosta města       místostarostka města 
 
     Ověřovatelé zápisu 
 
 Ing. Karel Chotovinský                        Ladislav Šebek 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 18. 12. 2019 
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