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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 1. 2018 

 
Výstavba pečovatelského domu – zpráva TDI o průběhu výstavby k 31. 12. 2018 (mat. č. 
38/2018) 
Usnesení č. 25/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
měsíční kontrolní zprávu o průběhu výstavby domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem 
v Sezimově Ústí, zpracovanou TEMI engineering, s.r.o., technickým dozorem investora, za období 
1. 12. 2017 - 31. 12. 2017. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Výstavba pečovatelského domu – úprava předmětu smlouvy (mat. č. 39/2018) 
Usnesení č. 26/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
- se změnou typu materiálu týkající se výplní okenních a dveřních otvorů z plastového profilu na 

plast-hliníkový, dle předloženého návrhu; 
- s návrhem na rozšíření prací týkající se zabezpečení základové konstrukce II. etapy, dle 

předloženého návrhu; 
vše na stavbu: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem Sezimovo Ústí“, 
dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2018 (mat. č. 25/2018) 
Usnesení č. 27/2018 
RM po projednání 
I. Stanovuje  
termíny jednání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí v I. pololetí r. 2018:  
27. 2. 2018 
24. 4. 2018 
26. 6. 2018 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 1112/9 – pí Dušková (mat. č. 26/2018) 
Usnesení č. 28/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájemné a služby, spojené s užíváním bytu č. 1112/9 za měsíce 
říjen – prosinec 2017, Průmyslová ulice č. p. 1112, Sezimovo Ústí – nájemce paní Jaroslava 
Dušková, za poplatek ve výši 400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 638/10 – p. Rokos (mat. č. 27/2018) 
Usnesení č. 29/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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uzavření splátkového kalendáře za nájemné a služby, spojené s užíváním bytu č. 638/10 za měsíc 
srpen 2017, Dukelská ulice č. p. 638, Sezimovo Ústí – nájemce pan Jiří Rokos, za poplatek ve výši 
400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář na byt č. 602/24 – pí Žohová (mat. č. 28/2018) 
Usnesení č. 30/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájemné a služby, spojené s užíváním bytu č. 602/24 za měsíc 
leden 2018, Lipová ulice č. p. 602, Sezimovo Ústí – nájemce paní Irena Žohová , za poplatek ve výši 
400 Kč dle pokynu RM ze dne 20. 6. 2016. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 1 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí ze dne 17. 1. 2018 (mat. č. 30/2018) 
Usnesení č. 31/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 1/2018 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 17. 1. 2018. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 490/17, o velikosti 2+1, Lipová ulice, s paní Kamilou 
Nováčkovou, trvale bytem Dukelská 611, 391 02 Sezimovo Ústí. 
III. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 602/13, o velikosti 1+1, Lipová ulice, s paní Martinou 
Haplovou, trvale bytem Lipová 490, 391 02 Sezimovo Ústí. 
IV. Souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 638/22, o velikosti 1+1, Dukelská ulice, s panem Martinem 
Benešem, trvale bytem Havanská 2817, 390 05 Tábor. 
V. Souhlasí 
s vyhlášením nového výběrového řízení na volný byt č. 638/25, o velikosti 1+1, Dukelská ulice. 
Hlasování 6A/0Z/0N 
 
Usnesení č. 32/2018 
RM po projednání 
I. Odkládá 
rozhodnutí o pronájmu bytu č. 1111/10, o velikosti 1+0, Průmyslová ulice. 
II. Odkládá 
rozhodnutí o pronájmu bytu č. 1111/48, o velikosti 3+1, Průmyslová ulice.  
III. Odkládá 
rozhodnutí o pronájmu bytu č. 1113/27, o velikosti 1+0, Průmyslová ulice. 
Hlasování 6A/0Z/0N 
 
Podmínky pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce na byt č. 638/25, Dukelská ul. (mat. č. 
29/2018) 
Usnesení č. 33/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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opětovné vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 638/25, o 
velikosti 1+1, Dukelská č. p. 638, Sezimovo Ústí, který bude pronajat zájemci formou obálkové 
metody dle pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše 
základního měsíčního nájemného bude činit 1.975 Kč. Délka platebního období je stanovena na 12 
měsíců. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 1 z Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí ze dne 15. 1. 2018 (mat. č. 31/2018) 
Usnesení č. 34/2018 
RM projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 1 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 15. 1. 2018 bez 
připomínek. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Informace o změně rozpisu rozpočtu r. 2017 (mat. č. 32/2018) 
Usnesení č. 35/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o změně rozpisu rozpočtu r. 2017 dle důvodové zprávy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2018 (mat. č. 33/2018) 
Usnesení č. 36/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 1 
Název: Přijetí dotace na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR v r. 2018 

ORJ O§ POL UZ Text  tis. Kč 

300  4111 98 008 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 221,0 

100 6118 5169 98 008 Nákup ostatních služeb 221,0 

    Saldo 0,0 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 12 z Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 17. 1. 2018 (mat. č. 
34/2018) 
Usnesení č. 37/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený  zápis z 12.  schůze  Komise  na  ochranu  životního  prostředí  RM Sezimovo Ústí ze dne  
17. 1. 2018 s touto výhradou: 
- před rozhodnutím RM o realizaci obnovy části porostu za tribunou hřiště na Soukeníku ad bod 6 

zápisu, bude předložený plán projednán s nájemcem pozemku. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Smlouvy o pronájmu nebytového prostoru – ZŠ Švehlova (mat. č. 35/2018) 
Usnesení č. 38/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 

uzavření smluv o pronájmu nebytových prostor mezi Základní školou Sezimovo Ústí, Švehlova 111, 
okres Tábor a nájemci: 
- Pavel Juračka, Jana z Ústí 96, 391 01 Sezimovo Ústí 
- TJ Sokol Sezimovo Ústí, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ:42360293 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých v r. 2017 z programů města Sezimovo Ústí (mat. č. 
36/2018) 
Usnesení č. 39/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2017 z programů města Sezimovo Ústí dle 
důvodové zprávy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Souhlas s konáním členských schůzí – MO ČSSD Sezimovo Ústí (mat. č. 37/2018) 
Usnesení č. 40/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s konáním členských schůzí MO ČSSD Sezimovo Ústí v zasedací místnosti Městského úřadu 
Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, a to v termínech: 14. 2. 2018 od 18.00 hod., 14. 3. 2018 od 18.00 
hod., 16. 5. 2018 od 19.00 hod., 13. 6. 2018 od 19.00 hod., 12. 9. 2018 od 19.00 hod., 14. 11. 2018 
od 18.00 hod. a 12. 12. 2018 od 18.00 hod., kdy ukončení členské schůze bude vždy nejpozději do 
21.30 hod.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou (vodovod) – manž. Adamcovi (mat. č. 
40/2018) 
Usnesení č. 41/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové vodovodní vedení v  délce cca 
54,50 m v pozemku č.  parc. 819/1 – ostatní plocha, silnice a v délce cca 0,50 m v pozemku č.  parc. 
660/6 – zahrada , oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch pozemku č. parc. 652/4 – zahrada, 
obec a k.ú. Sezimovo Ústí, a to 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.  
II. Souhlasí 
se stavbou vodovodní přípojky na pozemcích č.  parc. 819/1 – ostatní plocha, silnice a č.  parc. 
660/6 – zahrada, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována a jejichž 
vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování  6A/0N/0Z 
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Smlouva o strpění stavby VaK – Švermova ul. (mat. č. 41/2018) 
Usnesení č. 42/2018 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o strpění stavby s Vodárenskou společností Táborsko s.r.o., IČ: 26069539, 
sídlem Tábor, Kosova 2894, kdy smlouva spočívá v umístění stavby „Rekonstrukce kanalizace 
Sezimovo Ústí, Švermova ulice“ na pozemcích p. č. 207/71, č. 207/78 a č. 820/1, zapsaných na LV č. 
10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, v rozsahu dle předloženého návrhu smlouvy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
CENTES Sezimovo Ústí, a.s. – odměna pro členy správní rady (mat.č. 42/2018) 
Usnesení č. 43/2018 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
mimořádnou odměnu předsedovi a členům správní rady společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a.s. 
dle předloženého návrhu. 
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                                   Josef Králík, v. r. 
        starosta města                     člen rady města 
 
 
 


