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Usnesení 
z  9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 17. 6. 2020 od 18.00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
________________________________________________________________________________ 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 20/2020/9 
I. Schvaluje 
program 9. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 21/2020/9 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Ladislav Šebek. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 22/2020/9 
I. Schvaluje  
způsob hlasování v případě volby přísedícího Okresního soudu v Táboře aklamací. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 23/2020/9 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 8. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 11. 3. 2020. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 24/2020/9 
I. Deleguje  
pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, na valnou hromadu společnosti Vodárenská 
společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539, která se 
koná dne 25. 6. 2020;  
II. Ukládá 
delegovanému zástupci města na této valné hromadě hlasovat pro schválení programu valné 
hromady a dále hlasovat pro návrhy: 
1. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 

odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednateli předloženou 
Výroční zprávu společnosti za rok 2019 a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která 
vykázala zisk po zdanění ve výši 43.726.849,80 Kč. 

2. Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po 
zdanění dosaženého za rok 2019 ve výši 43.726.849,80 Kč tak, že 5% zisku, tedy částka ve výši 
2.186.342,49 Kč bude převedena na účet 421 – zákonný rezervní fond a 95% zisku, tedy částka 
41.540.507,31 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let. 
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3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni  
31. 12. 2020 (za hospodářský rok 2020) společnost AUDITORIA s.r.o., IČ 28112920, se sídlem 
České Budějovice, Klavíkova 1828/10, PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č. 543). 

Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 25/2020/9 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 8 a 9 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 15. 5. 2020 a 10. 6. 2020. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 26/2020/9 
I. Souhlasí 
s celoročním hospodařením města Sezimovo Ústí za r. 2019, a to bez výhrad. 
Hlasování 19A/0N/0Z  
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 27/2020/9 
I. Schvaluje  
účetní závěrku města Sezimovo Ústí za r. 2019. 
Hlasování 19A/0N/0Z  
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 28/2020/9 
I. Bere na vědomí  
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – duben r. 2020. 
Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 29/2020/9 
I. Schvaluje  
a)  realizaci projektu: „Připojení horkovodu do sportovní haly ve sportovním areálu Sezimovo 

Ústí“ nájemcem TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí,  
IČ: 00512419, s předpokládanými celkovými náklady ve výši 1.550.300 Kč. 

b)  poskytnutí investiční dotace TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., Na Házené 696, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČ: 00512419, na realizaci projektu „Připojení horkovodu do sportovní haly  
ve sportovním areálu Sezimovo Ústí “ za podmínek: 
(i) dotace bude poskytnuta max. ve výši 54,83 % celkových skutečných nákladů projektu, 

nejvýše však 850.000 Kč; 
(ii) projekt bude realizován nejpozději do 31. 12. 2020; 
(iii) dotace bude vyplacena tak, že první záloha na dotaci ve výši 50 % maximální výše dotace 

z rozpočtu města, tj. 425.000 Kč, bude žadateli poskytnuta do 14 dnů od uzavření smlouvy 
o poskytnutí investiční dotace, druhá záloha na dotaci ve výši 40 % maximální výše dotace 
z rozpočtu města, tj. 340.000 Kč, bude žadateli poskytnuta do 14 dnů po předložení smluv 
o dílo na realizaci projektu; 

(iv) vyrovnání dotace, resp. doplatek dotace, bude žadateli vyplacen na základě vyúčtování 
skutečných nákladů, nejdéle do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování dotace; 

a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu. 
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Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 30/2020/9 
I. Schvaluje  
a)  realizaci projektu: „REKO FS – UT3G – technické zhodnocení fotbalového hřiště s umělým 

trávníkem“ nájemcem FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., sportovní areál Soukeník 684,  
391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 47267771, na pozemcích parc. č. 651/31 a parc. č. 651/12  
k.ú. Sezimovo Ústí, s předpokládanými celkovými náklady ve výši 12.024.492 Kč. 

b)  poskytnutí investiční dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., sportovní areál Soukeník 684, 
391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 47267771, na realizaci projektu „REKO FS – UT3G – technické 
zhodnocení fotbalového hřiště s umělým trávníkem“ s celkovými předpokládanými náklady 
projektu ve výši 12.024.492 Kč za podmínek: 

(i) dotace bude poskytnuta ve výši 11 % celkových skutečných nákladů projektu, nejvýše však 
1.350.000 Kč; 

(ii) projekt bude realizován nejpozději do 31. 12. 2020; 
(iii) dotace bude vyplacena tak, že záloha na dotaci ve výši 1.012.500 Kč (tj. 75 % z maximální 

výše dotace z rozpočtu města) bude žadateli poskytnuta do 14 dnů od uzavření smlouvy  
o poskytnutí investiční dotace; 

(iv) doplatek dotace bude poskytnut na základě vyúčtování skutečných nákladů, nejdéle do  
30 dnů ode dne obdržení vyúčtování dotace, 

a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu. 
Hlasování 17A/0N/2Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 31/2020/9 
I. Schvaluje  
poskytnutí investiční dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., sportovní areál Soukeník 684,  
391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 47267771, na realizaci projektu „Rekonstrukce ½ střechy přístavku 
tribuny Soukeník“ na budově v majetku města ve výši 200.000 Kč za podmínek: 

a) celkové náklady projektu budou činit minimálně 500.000 Kč; 
b) projekt bude realizován nejpozději do 16. 10. 2020; 

a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu. 
Hlasování 18A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 32/2020/9 
I. Schvaluje 

prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, 
předaných k hospodaření p. o. Městské středisko kultury a sportu, IČ 71195424, nám. T. Bati 701, 
391 02 Sezimovo Ústí, kteří byli přímo dotčeni mimořádnými a krizovými opatřeními k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19*): 
a) Michal Mikuláštík, Svépomoc 660, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 72101831 

ve výši: 29.430,50 Kč; 
s tím, že (i) prominutí se vztahuje na poměrnou část nájemného za období přerušení či omezení 
činnosti provozovny v důsledku výše uvedených opatření v době od 13. 3. 2020 do 24. 5. 2020 
(včetně) (ii) nájemné bude prominuto na základě žádosti nájemce a uzavření dohody mezi 
nájemcem a pronajímatelem. 
b) CZ idea Prag s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 09057277 
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     (na základě Smlouvy o postoupení smlouvy ze dne 22. 5. 2020)  
ve výši 37.735,30 Kč; 

s tím, že (i) prominutí se vztahuje na poměrnou část nájemného za období přerušení či omezení 
činnosti provozovny v důsledku výše uvedených opatření v době od 13. 3. 2020 do 24. 5. 2020 
(včetně) (ii) nájemné bude prominuto na základě žádosti nájemce a uzavření dohody mezi 
nájemcem a pronajímatelem. 
c) Luboš Kocourek, Husinecká 2179/23, 390 02, Tábor, IČ: 62547291 

ve výši 22.842 Kč;  
s tím že (i) prominutí se vztahuje na nájemné v plné výši, a to za období duben, květen, červen 
2020, kdy nájemce nemohl vykonávat činnost svojí firmy, (ii) nájemné bude prominuto na základě 
žádosti nájemce a uzavření dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. 
*)    např. usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb. o nouzovém stavu ze dne 12. 3. 2020 

(usnesení vlády č. 194), usnesení vlády České republiky č. 82/2020 Sb. o přijetí krizového 
opatření ze dne 14. 3. 2020 (usnesení vlády č. 211), mimořádná opatření ministerstva 
zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, 26. 3. 2020, 30. 3. 2020, 1. 4. 2020, 6. 4. 2020 

Hlasování 19A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 33/2020/9 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření ZM č. 7 
Název: Finanční vypořádání dotací poskytnutých zřizovaným příspěvkovým organizacím Správa 
města Sezimovo Ústí a MŠ Lipová 

             Kč 

Nedaňové příjmy 1 218 473,28 

Běžné výdaje   1 218 473,28 

Saldo 0,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 8 
Název: Navýšení výdajů na opravu III. úseku komunikace Hromádkova, část veřejné osvětlení              

          tis. Kč 

Běžné výdaje 380,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 380,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 9 
Název: Přijatá pojistná plnění              

       tis. Kč 

Nedaňové příjmy 105,0 

Běžné výdaje      105,0  

Saldo 0,0 

d) rozpočtové opatření ZM č. 10 
Název: Smlouva o reklamě – ples města Sezimovo Ústí r. 2020              

       tis. Kč 

Nedaňové příjmy 32,63 

Běžné výdaje      32,63  

Saldo 0,0 
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e) rozpočtové opatření ZM č. 11 
Název: Vratka pojistného z r. 2019            

      tis. Kč 

Nedaňové příjmy 134,0 

Běžné výdaje      134,0  

Saldo 0,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 12 
Název: Prodej ojetého vozidla Škoda Fabia            

      tis. Kč 

Kapitálové příjmy 65,0 

Běžné výdaje         65,0  

Saldo 0,0 

 
g) rozpočtové opatření ZM č. 14 
Název: Poskytnutí zálohové dotace na pořízení dlouhodobého majetku MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 
649 na předfinancování dotace ze SFŽP v rámci realizace projektu Přírodní zahrada MŠ Lipová –  
– II. etapa. Záloha na dotaci bude vypořádána po vypořádání dotace ze strany příjemce a SFŽP. 

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

427 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO 500,0 

  8115 
Změna stavu krátkodobých 
prostředků na BÚ 500,0 

 
h) rozpočtové opatření ZM č. 15 
Název: Změna části rozpočtu PO Správa města Sezimovo Ústí – Přesun části neinvestičního 
příspěvku do investičních transferů   

       tis. Kč 

Kapitálové výdaje 300,0 

Běžné výdaje    -300,0  

Výdaje celkem 0,0 

 

ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 

460 3639 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300,0 

460 3639 5331 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím -300,0 

   Výdaje celkem 0,0 

 
i) rozpočtové opatření ZM č. 16 
Název: Poskytnutí investičního transferu FK Spartak MAS Sezimovo Ústí na realizaci projektu 
„Technické zhodnocení fotbalového hřiště s umělým trávníkem“ 

              tis. Kč 

Kapitálové výdaje 1 350,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ        1 350,0 
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ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3412 6322 Investiční transfery spolkům, ORG 108 1 350,0 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 1 350,0 

 
j) rozpočtové opatření ZM č. 17 
Název: Poskytnutí investičního transferu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí na realizaci projektu 
„Připojení horkovodu do sportovní haly ve sportovním areálu Sezimovo Ústí“ 

             tis. Kč 

Kapitálové výdaje 850,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 850,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3412 6322 Investiční transfery spolkům, ORG 109  850,0 

  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ  850,0 

Hlasování 19A/0N/1Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 34/2020/9 
I. Schvaluje    
přijetí movitého daru:  
a) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci papíru se spodním výsypem, objem 2,5 m3; 
b) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci plastů se spodním výsypem, objem 2,5 m3; 
c) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci bílého skla se spodním výsypem, objem 1,5 m3; 
d) 4 ks polyethylenový kontejner na separaci barevného skla se spodním výsypem, objem 1,5 m3; 
v zůstatkové hodnotě 220.220,00 Kč od Svazku obcí mikroregionu Táborsko, IČ: 71223495,  
se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, když uvedený movitý majetek byl pořízen v rámci realizace 
projektu: „Rozšíření separace ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko“, který byl spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu životní prostředí v roce 2014, a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 35/2020/9 
I. Volí 
paní Vladislavu Čančurovou, nar. xxxxxxxxx, trv. bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, přísedící Okresního 
soudu v Táboře, ve smyslu ust. § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění platných 
právních předpisů. 
Hlasování 17A/2N/1Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 36/2020/9 
I. Volí 
paní Mgr. Radku Radošovou, nar. xxxxxxxxxxxxxx, trv. bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
přísedící Okresního soudu v Táboře, ve smyslu ust. § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, 
ve znění platných právních předpisů. 
Hlasování 20A/0N/0Z  
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 37/2020/9 
I. Bere na vědomí    
přehled o činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  
Hlasování 20A/0N/0Z 
                                               
ZM po projednání 
Usnesením č. 38/2020/9 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 603/31, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 60,89 m2, 
umístěného v 3. nadzemním podlaží domu č. p. 603, který se nachází v ulici Lipová, na pozemku 
parc. č. st. č. 615 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 516/29505 
vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 603 a k pozemku parc. č. st. 615, jak je uvedeno 
na LV č. 4633 a č. 4632, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu ve výši 487.235 Kč. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 39/2020/9 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 675/14, o velikosti 3+1, s podlahovou plochou 64,88 m2, 
umístěného v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 675, který se nachází v ulici K Hájence, na pozemku 
parc. č. st. 1687 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 439/10000 
vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 675 a k pozemku parc. č. st. 1687, jak je 
uvedeno na LV č. 3397 a č. 3005, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pro každého ve výši jedné ideální poloviny, za kupní cenu ve výši 568.837 Kč. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 40/2020/9 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 622/24, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 74,05 m2, 
umístěného v 4. nadzemním podlaží domu č. p. 622, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku 
parc. č. st. č. 593/3 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
364/10000 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 622 a k pozemku parc. č. st. 593/3, 
jak je uvedeno na LV č. 3281 a č. 2401, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 615.425 Kč. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 41/2020/9 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 621/16, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 69,90 m2, 
umístěného v 4. nadzemním podlaží domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku 
parc. č. st. č. 594/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
334/10000 vážícímu se k této bytové jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, 
jak je uvedeno na LV č. 4167 a č. 2400, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 552.398 Kč. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 42/2020/9 
I. Souhlasí    
s podáním žádosti o koupi a s koupí pozemku dle KN parc. č. 1000/1 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 1.916 m2 v obci a katastrálním území Sezimovo Ústí z vlastnictví ČR – příslušnosti 
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Sezimovo 
Ústí, za kupní cenu ve výši 750.000 Kč.  
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 43/2020/9 
I. Souhlasí    
s podáním žádosti o koupi a s koupí: 

a) pozemku dle KN parc.č.st. 1549 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2 s budovou 
Sezimovo Ústí č.p. 1143 jiná stavba; 

b) pozemku dle KN parc.č. 210/57 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 676 m2; 
v obci a katastrálním území Sezimovo Ústí z vlastnictví ČR – příslušnosti hospodařit Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 
2.500.000 Kč. 
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 44/2020/9 
I. Schvaluje 
text smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. 
II. Schvaluje 
rozdělení dotací z programu Sport a tělovýchova města Sezimovo Ústí na rok 2020 a souhlasí 
s uzavřením smluv o poskytnutí dotace dle bodu I takto:  

Žadatel Dotace v Kč 

Název IČ, sídlo Činnost 
Údržba + 
opravy  

Celkem 

TJ Spartak MAS Sezimovo 
Ústí z.s. 

IČ: 00512419, Sezimovo Ústí, 
Na Házené 696 

342.500 160.000 502.500 

TJ Sokol Sezimovo Ústí z.s. IČ: 42360293, Sezimovo Ústí 85.000 106.667 191.667 

Hlasování 19A/0N/1Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 45/2020/9 
I. Schvaluje    
úpravu usnesení ZM č. 73/2019/7 ze dne 18. 12. 2019 tak, že se v odst. b) nahrazuje částka 
maximálních celkových nákladů projektu ve výši: „589.000 Kč vč. DPH“ částkou: „616.000 Kč  
vč. DPH“.   
Hlasování 20A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                 Ludmila Svatková, v. r. 
      starosta města                    místostarostka města 
    
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 
 

   Ing. Karel Chotovinský, v. r.                     Ladislav Šebek, v. r. 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 18. 6. 2020 


