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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 13. 1. 2020 

 
Programy města pro r. 2020 (mat. č. 1/2020) 
Usnesení č. 1/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zřízení  
- programu Sport a tělovýchova 
- programu Sociální služby 
- programu Kultura 
- programu Zájmová činnost 
- programu Životní prostředí  
- programu Podpora talentovaných dětí a mládeže 
pro rok 2020,  
II. Schvaluje 
základní charakteristiky jednotlivých programů města pro rok 2020 a související dokumentaci dle 
předloženého návrhu, 
III. Stanoví, 
předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na jednotlivé programy: 
- program Sport a tělovýchova:                         850.000 Kč  
- program Sociální služby:                     230.000 Kč 
- program Kultura:                70.000 Kč 
- program Zájmová činnost:              40.000 Kč 
- program Životní prostředí:               25.000 Kč 
- program Podpora talentovaných dětí a mládeže   30.000 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/0Z 
 
Poskytování dotací subjektům mimo programy města pro r. 2020 (mat. č. 2/2020) 
Usnesení č. 2/2020 
RM po projednání 
I. Stanoví, 
že žádosti o dotace pro r. 2020, které nesplňují podmínky pro čerpání prostředků z jednotlivých 
schválených programů města pro r. 2020, 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 6A/0N/0Z 
 
CENTES – konečná cena tepla v Sezimově Ústí za r. 2019 (mat. č. 3/2020) 
Usnesení č. 3/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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konečnou průměrnou cenu tepla za r. 2019 dodávanou distributorem tepla společností CENTES 
Sezimovo Ústí, a.s. ve výši 588,11 Kč bez DPH, 676,33 Kč s 15 % DPH. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Postup při opravách, údržbě a rekonstrukcích bytového fondu a pořizování vybavení bytů (mat. 
č. 6/2020) 
Usnesení č. 4/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje   
Postup při opravách, údržbě a rekonstrukcích bytového fondu města a pořizování vybavení bytů ve 
vlastnictví města Sezimovo Ústí v předloženém znění s účinností od 1. 4. 2020. 
II. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí Ing. Zdeňku Havlůjovi zajistit důsledné dodržování Postupu 
dle bodu I. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Oceňování čestných dárců krve (mat. č. 4/2020) 
Usnesení č. 5/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí darů v r. 2020 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 6A/0N/0Z 
 
Revitalizace Kozského potoka – budoucí odkup pozemků (mat. č. 5/2020) 
Usnesení č. 6/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s budoucím odkupem pozemku parc.č. 404/2 o výměře 248 m2, parc.č. 315/7 o výměře 16 m2, 
části pozemku parc. č. 315/4 o předpokládané výměře části 30 m2 a části pozemku parc. č. 402/2 o 
předpokládané výměře části 36 m2, vše LV č. 1911, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, od p. Josefa 
Pluhaře, bytem Samota 114/17, 39102 Sezimovo Ústí, za podmínek dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Poskytnutí peněžitého daru – 1. občánek (mat. č. 7/2020) 
Usnesení č. 7/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí peněžitého daru při narození prvního občánka města v roce 2020 v hodnotě 4.000 Kč. 
Hlasování 4A/1N/1Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy – nebytový prostor (garáž), Nerudova čp. 664 – JM Servis (mat. č. 
8/2020) 
Usnesení č. 8/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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prodloužení nájemní smlouvy o nebytovém prostoru na dobu neurčitou na nebytový prostor, 
Nerudova čp. 664, Sezimovo Ústí – nájemce JM Servis, s. r. o., IČ: 28089961, sídlo: Svépomoc 682, 
391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy – nebytový prostor Lipová čp. 602 – Ing. Žáček (mat. č. 9/2020) 
Usnesení č. 9/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy o nebytovém prostoru na dobu neurčitou na nebytový prostor, 
Lipová čp. 602, Sezimovo Ústí – nájemce Ing. Jan Žáček, IČ: 76173607, sídlo: Průmyslová 1112, 391 
02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 494/23, Lipová ul. (mat. č. 10/2020) 
Usnesení č. 10/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 494/23, Lipová ulice čp. 
494, 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 1.722 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zateplení budovy MěÚ – podání žádosti o dotaci (mat. č. 11/2020) 
Usnesení č. 11/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ze 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5, 
specifický cíl 5.1., na realizaci projektu „Zateplení budovy MěÚ Sezimovo Ústí“. 
II. Předkládá 
ZM k projednání návrh na schválení zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: 
„Zateplení budovy MěÚ Sezimovo Ústí“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 
16.782.000 Kč vč. DPH s tím, že stavební realizace se uskuteční v roce 2021. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Vytápění haly házené – souhlas s podáním žádosti o dotaci (mat. č. 12/2020) 
Usnesení č. 12/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci Jihočeského kraje ze strany TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, z. s., IČ: 
00512419, Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, na projekt: „Optimalizace vytápění a větrání 
sportovní haly“ dle předloženého návrhu.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Oprava zdiva v areálu NKP Kozí hrádek – podání žádosti o dotaci (mat. č. 20/2020) 
Usnesení č. 13/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje    
podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje na projekt:  „Kozí Hrádek u Tábora“ dle předloženého 
návrhu.  
II. Pověřuje    
Mgr. Romanu Krůčkovou, ředitelku Městského středisko kultury a sportu, náměstí Tomáše Bati 
701, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 71195424, podáním žádosti dle bodu I. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce a oprava zázemí na Soukeníku II. etapa – souhlas s podáním žádosti o dotaci (mat. 
č. 21/2020) 
Usnesení č. 14/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci Jihočeského kraje ze strany FK Spartak MAS Sezimovo Ústí, z.s., IČ: 
47267771, Soukeník, P. O. Box 44, 391 02 Sezimovo Ústí, na projekt: „Rekonstrukce a oprava 
zázemí na Soukeníku II. etapa " dle předloženého návrhu.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Záměr uzavření dodatků k nájemním smlouvám – TJ Spartak MAS – tenisové kurty (mat. č. 
13/2020) 
Usnesení č. 15/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 11. 10. 2005 s Tělovýchovnou 
jednotou Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 005 12 419, sídlem: Na Házené 696, 391 02 Sezimovo 
Ústí, kterým bude nájem prodloužen do 9. 4. 2030, předmět nájmu rozšířen o část pozemku 
parc.č. 199/8 o výměře části cca 3.800 m2 k.ú. Sezimovo Ústí a upraven zákres pronajímané plochy 
části pozemku parc.č. 199/4 k.ú. Sezimovo Ústí. 
II. Schvaluje 
záměr uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 9. 4. 2010 s Tělovýchovnou 
jednotou Spartak MAS Sezimovo Ústí, IČ: 005 12 419, sídlem: Na Házené 696, 391 02 Sezimovo 
Ústí, kterým bude u budovy na pozemku parc.č.st. 588 k.ú. Sezimovo Ústí doplněno číslo popisné 
1248. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inž. sítě a souhlas se stavbou (vodovod, kanalizace, plyn) – p. Erman (mat. č. 
14/2020) 
Usnesení č. 16/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové vodovodní vedení v délce cca 5,75 
m v pozemku č. parc. 806 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve 
prospěch pozemku č. parc. 533/1 – zahrada, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na dobu neurčitou, 
úplatně, za cenu 100 Kč/bm vedení. Náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní 
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poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí 
oprávněný z věcného břemene.  
II. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové kanalizační vedení v délce cca 4,60 
m v pozemku č. parc. 806 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve 
prospěch pozemku č. parc. 533/1 – zahrada, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na dobu neurčitou, 
úplatně, za cenu 100 Kč/bm vedení. 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.  
III. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové plynovodní vedení v délce cca 
41,95 m v pozemku č. parc. 806 – ostatní plocha, ostatní komunikace a v délce cca 8 m v pozemku 
č. parc. 807 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch 
pozemku č. parc. 533/1 – zahrada, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na dobu neurčitou, úplatně, za cenu 
100 Kč/bm vedení. 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.  
IV. Souhlasí 
se stavbou vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v pozemcích č. parc. 806 a 807, oba 
ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba 
realizována, a jejichž vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Kontrola zápisů a usnesení RM k 31. 12. 2019 (mat. č. 15/2020) 
Usnesení č. 17/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
předloženou zprávu o kontrole zápisů a usnesení RM ze dne: 1. 7. 2019, 15. 7. 2019,  
1. 8. 2019, 19. 8. 2019, 27. 8. 2019, 5. 9. 2019, 23. 9. 2019, 7. 10. 2019, 21. 10. 2019,  
4. 11. 2019, 12. 11. 2019, 18. 11. 2019, 25. 11. 2019, 2. 12. 2019, 16. 12. 2019, 23. 12. 2019. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o finanční příspěvek – Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tábor (mat. č. 16/2020) 
Usnesení č. 18/2020 
RM po projednání 
I. Odkládá 
rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku organizaci Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tábor, 
se sídlem Farského 887/17, 390 02 Tábor, až po přijetí usnesení rady města, kterým bude 
schváleno rozdělení prostředků z Programů města Sezimovo Ústí pro rok 2020. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Změna rozpisu rozpočtu č. 1-3/2020 (mat. č. 17/2020) 
Usnesení č. 19/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. 1 
Název: Výměna oplechování atiky na budově ZŠ 9. května 489 
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ORJ O§ POL Text tis. Kč 
600 3113 5171 Opravy a udržování 228,0 
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -228,0 
   Běžné výdaje 0,0 
 
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. 2 
Název: Navýšení výdajů na správu IT (smlouva o servisních službách) 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 
100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 9,0 
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -9,0 
   Běžné výdaje 0,0 

 
c) Změnu rozpisu rozpočtu č. 3 
Název: Smlouvy o umístění zařízení – veřejné WiFi 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 
601 3639 5164 Nájemné 13,0 
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -13,0 
   Běžné výdaje 0,0 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o zveřejnění znaku města Sezimovo Ústí – TJ Spartak MAS – odd. softballu (mat. č. 
18/2020) 
Usnesení č. 20/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
zveřejnění znaku města Sezimovo Ústí v propagačních materiálech a na reklamních bannerech v 
souvislosti s konáním Mistrovství Evropy juniorů a kadetů v softballu v Sezimově Ústí a v Táboře 
v letošním roce, a to bezúplatně. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých v r. 2019 z programů a mimo programy města (mat. č. 
19/2020) 
Usnesení č. 21/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2019 z programů a mimo programy města 
Sezimovo Ústí dle důvodové zprávy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 
 
 Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                            Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                               místostarostka města 
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