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Usnesení 
z  11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 04.11.2020  
od 18.00 hodin ve foyer Spektrum, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí.  
_______________________________________________________________________________ 

 
ZM po projednání 
Usnesením č. 56/2020/11 
I. Schvaluje 
program 11. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 57/2020/11 
I. Volí  
návrhovou komisi ve složení: Josef Králík, Ing. Karel Chotovinský, Ladislav Šebek. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 58/2020/11 
I. Schvaluje  
zprávu o kontrole plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 27.08.2020. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 59/2020/11 
I. Souhlasí  
s úpravou usnesení ZM č. 29/2020/9 ze dne 17.06.2020 tak, že: 

 v písm. a) se částka: „1.550.000 Kč“ nahrazuje částkou: „1.671.414 Kč“; 

 v písm. b) se dosavadní text v bodě (i) ruší a nahrazuje se novým zněním: „dotace bude 
poskytnuta max. ve výši 60,43 % celkových skutečných nákladů projektu, nejvýše však 
1.010.000 Kč;“;  

 v písm. b) se dosavadní text v bodě (iii) ruší a nahrazuje se novým zněním: „dotace bude 
vyplacena tak, že první záloha na dotaci ve výši 42 % 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. 404.000 Kč, bude žadateli poskytnuta do 14 dnů po předložení smluv 
o dílo na realizaci projektu;“. 

 schválí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle předloženého návrhu. 

 Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 60/2020/11 
I. Bere na vědomí  
informaci o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
pro seniory s denním stacionářem, SEZIMOVO ÚSTÍ – II. ETAPA“, uzavřené dne 19.03.2020  
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se společností ACG – Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 27094359. 
Předmětem dodatku č. 1, uzavřeného dne 27.10.2020, byla změna režimu přenesené daňové 
povinnosti.   
II. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU pro 
seniory s denním stacionářem, SEZIMOVO ÚSTÍ – II. ETAPA“, uzavřené dne 19.03.2020 se 
společností ACG – Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 27094359, 
jehož předmětem je změna termínu dokončení díla na 15.04.2021 a s tím související změna 
harmonogramu plnění díla dle předloženého návrhu dodatku č. 2.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 61/2020/11 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Novostavba parkoviště – ul. Rudé 
armády, Sezimovo Ústí“, uzavřené dne 07.01.2020 se společností STRABAG a.s., na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, Provozní jednotka Soběslav, na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČ: 60838744,  
jehož předmětem je navýšení ceny díla o provedené práce nad rámec rozpočtu dle předloženého 
návrhu s tím, že původní cena díla 4.218.830,52 Kč bez DPH se navyšuje o 328.800,85 Kč bez DPH 
na celkovou cenu ve výši 4.547.631,37 Kč bez DPH (5.502.633,96 Kč s DPH 21 %). 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 62/2020/11 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 11 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 14.10.2020. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 63/2020/11 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření ZM č. 34 
Název: Příjmy z prodeje bytu vč. části pozemku č. 535/9  

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy 631 

Běžné výdaje      631 

Saldo 0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 35 
Název: Snížení kapitálových příjmů (přesun do dalších let) v návaznosti na uzavřený dodatek 

k dohodě o poskytnutí příspěvku na výstavbu parkoviště Rudé armády  

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy     -165 

Běžné výdaje                -165 

Saldo 0 
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c) rozpočtové opatření ZM č. 36 
Název: Snížení neinvestičního transferu PO MŠ Lipová a ZŠ Švehlova v návaznosti na změnu 
odpisového plánu  
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

427 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. -25 

424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. -8 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 37 
Název: Zařazení nové inv. akce do rozpočtu města „Doplnění a úprava městského rozhlasu“  

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje     170 

Běžné výdaje                -170 

Výdaje celkem 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

670 5212 6122 Stroje, přístroje, zařízení 170 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 38 
Název: Navýšení investičního transferu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí na realizaci projektu 
„Připojení horkovodu do sportovní haly ve sportovním areálu Sezimovo Ústí“ 
 

                 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 160 

Běžné výdaje -160 

Saldo 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 3412 6322 Investiční transfery spolkům, ORG 109  160 

 
rozpočtové opatření ZM č. 39 
Název: Navýšení výdajů na investiční akci Parkoviště Rudé armády v návaznosti na záměr uzavření dodatku 
ke smlouvě 

                  tis. Kč 

Kapitálové výdaje 230 

Běžné výdaje -230 

Výdaje celkem 0 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 2219 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 970 230 

Hlasování 18A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 64/2020/11 
I.  Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za leden–září r. 2020. 
Hlasování 18A/0N/0Z 

 
ZM po projednání 
Usnesením č. 65/2020/11 
I. Schvaluje 
střednědobý komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor pro roky 2020–2022. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 66/2020/11 
I. Schvaluje  
vstup města Sezimovo Ústí do MAS Krajina srdce, z.s., sídlem Tábor, Vančurova 1946/3,  
IČ: 26663503. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 67/2020/11 
I. Schvaluje   
připojení se k výzvě schválené usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.09.2020,  
č. usn. 221/2020/ZK-29.   
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 68/2020/11 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 493/27, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 84,32 m2, místěného v 4. nadzemním 
podlaží domu č. p. 493, který se nachází v ulici Lipová, na pozemku parc. č. st. 617 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 839/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 493 a k pozemku parc. č. st. 617, jak je uvedeno na LV č. 4159 a č. 4158,  
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xx, trvale bytem xxxx, za kupní cenu ve výši 726.893 Kč. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 69/2020/11 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 497/14, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 82,79 m2, místěného v 4. nadzemním 
podlaží domu č. p. 497, který se nachází v ulici Lipová, na pozemku parc. č. st. č. 601 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 970/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 497 a k pozemku parc. č. st. 601, jak je uvedeno na LV č. 4178 a č. 4177,  
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, xx, trvale bytem xxxx, za kupní cenu ve výši 713.998 Kč. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 70/2020/11 
I. Neschvaluje 
přijetí dotace na realizaci projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Sezimovo Ústí“ 
ve výši 5.292.327,60 Kč podle dokumentu Ministerstva životního prostředí – Registrace akce  
a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5, 
specifický cíl 5.1. (Snížení energetické náročnosti veřejných budov), 121. výzva, ze dne 26.08.2020. 
Hlasování 18A/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 05.11.2020 


