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Usnesení 
z jednání Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 6. 4. 2020 

 
Odložení plateb za nájem nebytových prostor (mat. č. 103/2020)  
Usnesení č. 110/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) možnost, aby si nájemci nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí ve správě p. o. 

Správa města Sezimovo Ústí, IČ 71238522, Průmyslová ul. 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, uplatnili 
posun termínu plateb nájemného a záloh na služby spojené s nájmem za období do srpna r. 
2020 (včetně), po dobu až tří měsíců, a to nejvýše o tři měsíce. Tato možnost se netýká nájemců 
garáží z řad nepodnikajících fyzických osob. 

b) možnost, aby si nájemci 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, uplatnili posun termínu plateb nájemného a záloh na služby spojené s nájmem 
za období do srpna r. 2020 (včetně), po dobu až tří měsíců, a to nejvýše o tři měsíce. 

II. Schvaluje 
možnost, aby si nájemci pozemků pod prodejními stánky a parkovacích míst ve vlastnictví města 
Sezimovo Ústí, uplatnili posun termínu plateb nájemného za 2. čtvrtletí r. 2020, a to nejvýše o tři 
měsíce. Tato možnost se týká nájemců:  
Eva Vondráková IČ: 71837744 Sídlo: Ústrašice 5, 390 02 

Václav Trajer fyzická osoba Adresa: Budapešťská 2787, 390 05 Tábor 

Josef Dvořáček IČ: 48247308 Sídlo: Nová Ves u Chýnova 30, 391 55 

Pekařství Štefka s.r.o. IČ: 25150537 Sídlo: Šafaříkova 1067, 391 01 Sezimovo Ústí 

Wellness hotel MAS s.r.o. IČ: 03629040 Sídlo: Nám. Tomáše Bati 417/12, 39102 Sezimovo Ústí 

III. Ukládá 
místostarostce města připravit návrh na odpuštění plateb nájemného a záloh na služby spojených 
s nájmem nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu v ČR, a předložit ho RM. 
Hlasování 7A/0N/0Z  
 
PO MSKS – odložení valorizace za nájem nebytových prostor (mat. č. 105/2020) 
Usnesení č. 111/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s posunutím termínu roční valorizace dle nájemních smluv pro nájem nebytových prostor ve 
vlastnictví města Sezimovo Ústí předaných k hospodaření p. o. Městské středisko kultury a sportu, 
IČ: 71195424, náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, o šest měsíců, tj. od 1. 10. 2020, a 
to nájemců:  

a) Michal Mikuláštík, IČ: 72101831, sídlo: Svépomoc 660, Sezimovo Ústí; 
b) Luboš Kocourek, IČ: 62547291, sídlo: Husinecká 2179, Tábor. 

II. Souhlasí 
s roční valorizací nájemného u nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí 
předaných k hospodaření p. o. Městské středisko kultury a sportu, IČ: 71195424, náměstí Tomáše 
Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, s výjimkou nájemců uvedených v bodu I., od 1. 10. 2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Snížení nájmu na byt 619/6, ul. Táboritů – pí Kovářová (mat. č. 106/2020) 
Usnesení č. 112/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
snížení měsíčního nájemného za byt č. 619/6, ul. Táboritů, o velikosti 3+1, paní Haně Kovářové, 
trvalé bydliště: Táboritů 619/6, 391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z  
 
Kozí hrádek – uzavření dodatku č. 4 (mat. č. 115/2020) 
Usnesení č. 113/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 pachtovní smlouvy ze dne 23. 12. 2015 ve smyslu Smlouvy o postoupení 
smlouvy ze dne 31. 10. 2016, uzavřené mezi p. o. Městské středisko kultury a sportu, IČ: 711 
95 424, sídlem Nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, a spol. IDEA CzechPrague s. r. o., IČ: 
05315077, sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 Vinohrady, jejímž předmětem je pozemek 
parc. č. st. 412, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 259 m2, jehož součástí je 
stavba s č. p. 196 a pozemku parc. č. 301/3, o výměře 484 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 
využití pozemku: jiná plocha, vše zapsané na LV č. 5461, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, včetně 
součástí a příslušenství, kterým se pachtovní smlouva rozšiřuje o část pozemku parc. č. 305/6 cca 
1200 m2, trvalý travní porost na němž jsou umístěny dětské herní prvky, lavičky, voliéry pro 
ptactvo a vrtaná studna a k ní náležící hydrosystém restaurace Kozí hrádek. 
Hlasování 7A/0N/0Z 

 
Kozí hrádek – záměr převodu práv a povinností z pachtovní smlouvy (mat. č. 117/2020) 
Usnesení č. 114/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost Hany a Eduarda Vitáskových, jednatelů společnosti IDEA CzechPrague, s.r.o., IČ: 05315077, 
sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ze dne 1. 4. 2020. 
II. Schvaluje  
záměr převodu práv a povinností ze smlouvy pachtovní ze dne 23. 12. 2015 ve znění smlouvy o 
postoupení smlouvy ze dne 31. 10. 2016, jejichž je předmětem je pacht pozemku parc. č. st. 412, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 259 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 196, 
objekt k bydlení, stojící na pozemku parc. č. st. 412, ulice: Samota, adresní místo. Samota č. p. 196, 
pozemku parc. č. 301/3, o výměře 484 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: jiná 
plocha, část pozemku parc. č. 305/6, o výměře cca 1200 m2, trvalý travní porost a vrtaná studna a 
k ní náležící hydrosystém restaurace Kozí hrádek, vše zapsané na LV č. 5461, v obci a k.ú. Sezimovo 
Ústí, včetně příslušenství a všech součástí, ze: společnosti IDEA CzechPrague s.r.o., IČ: 05315077, 
sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na společnost: CZ idea Prag s.r.o., IČ: 
09057277, sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2. 
Hlasování 6A/1N/0Z 
 
PO MSKS – VŘ na funkci ředitele/-ky PO (mat. č. 116/2020) 
Usnesení č. 115/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
dopis ředitelky p. o. Městské středisko kultury a sportu ze dne 28. 3. 2020, ve kterém Mgr. 
Romana Krůčková navrhuje předání funkce ke dni 31. 7. 2020; 
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II. Souhlasí  
s ukončením pracovního poměru Mgr. Romany Krůčkové u p. o. Městské středisko kultury a sportu 
dohodou ke dni 30. 9. 2020; 
III. Ukládá   
místostarostce města předložit radě města do 20. 4. 2020 podmínky vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky p. o. Městské středisko kultury a sportu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Komise sociální a zdravotní RM Sezimovo Ústí – dotace z programu Sociální služby (mat. č. 
104/2020) 
Usnesení č. 116/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis Komise sociální a zdravotní RM Sezimovo Ústí ze dne 1. 4. 2020. 
II. Schvaluje 
poskytnutí dotace dle usnesení RM č. 1/2020 ze dne 13. 1. 2020 pro uvedený subjekt a účel 
a souhlasí s uzavřením smlouvy dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25. 3. 
2019 takto:  

Poř. 
č. 

Žadatel 
Využití Účel dotace 

Schválená 
výše v Kč 

dotace v Kč Název IČ, sídlo 

13 APLA Jižní Čechy z. ú. 
z.s., IČ: 28552288, 
Tábor, Farského 
887 

De 
minimis 

činnost – sociálně aktivizační 
služba pro seniory a osoby se ZP s 
PAS, ranná péče, odlehčovací 
služby 

 15.000 

10 

Asociace rodičů a 
přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, 
z.s. - Klub naděje 

z.s., IČ 65972112, 
Tábor, Kpt. 
Nálepky 2340 

De 
minimis 

činnost – provoz klubu – doprava, 
poštovné, foto, kancelářské 
potřeby, úklidové prostředky, 
výtvarný materiál 

1.000  

7 Farní charita Tábor 
ev.pr. os., IČ: 
46707107, Tábor, 
Klokotská 114  

Základní 
činnost 

projekt – provoz centra Auritus – 
adiktologické služby 30.000  

12 Fokus Tábor z. s. 
z.s., IČ: 70858543, 
Tábor, Mostecká 
2087 

Základní 
činnost 

činnost – provozní náklady 
související s poskyt. služeb 
komunitního týmu obyvatelům SÚ 

15.000  

3 Hospic sv. Jana N. 
Neumanna 

o.p.s., IČ: 
70853517, 
Prachatice, 
Neumannova 144 

De 
minimis 

činnost – léky a léčiva, mat. pro 
tvořivé činnosti, potraviny, kanc. 
potřeby, vybavení do 40 tis. Kč, 
PHM, ostatní 

15.000  

11 I MY o.p.s. 
IČ: 70812187, 
Soběslav, Dr. E. 
Beneše 286 

Základní 
činnost 

činnost – terénní služba ranná 
péče,   8.000 

6 
Jihočeské centrum 
pro zdravotně postiž. 
a seniory, o.p.s. 

o.p.s., IČ: 
26594463, Tábor, 
Kvapilova 2289 

Základní 
činnost 

činnost – provoz poradny pro 
osoby se ZP, seniory – pracoviště 
Tábor 

4.000  

4 Klub KARDIO Tábor    
z. s. 

o.s., IČ: 16847041, 
Tábor, Nemocnice 
Tábor, odd. 
kardiologie, Kpt. 
Jaroše 2000 

De 
minimis činnost – pronájem sportovišť                                             1.000  
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1 
Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže 

z.s., IČ: 00425923, 
Tábor, Kvapilova 
2289 

De 
minimis 

projekt – Ošacovací středisko ČČK 
– provoz střediska 2.000  

2 RC Radost o.p.s. 
o.p.s., IČ: 
27049931, Tábor, 
Kpt. Nálepky 2393 

De 
minimis 

činnost – psychosociální program – 
výtvarné potřeby, kancel. potřeby, 
terapeutické pomůcky, školení pro 
psychology, terapeuty a další, 
telefony, grafické služby, tisk 
letáků, cestovné, energie, ostatní 

3.000  

5 

Sdružení pro osobní 
asistenci a nezávislý 
život zdravotně 
postižených lidí, z.s. 
(SOANZ) 

o.s., IČ: 65018729, 
Tábor, Bydlinského 
2474 

De 
minimis 

činnost – nákup PHM, propagace 
(letáčky) 8.000  

8 

Sjednocená 
organizace 
nevidomých a 
slabozrakých v ČR, 
z.s. (SONS) 

z.s., IČ: 65399447, 
Tábor, Kvapilova 
2289 

Základní 
činnost 

činnost – zajištění chodu 
registrovaných služeb (odborné 
sociální poradenství, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a 
osoby se ZP), nákup materiálu, 
náklady na telefon a internet, 
zdravotnický materiál, doprava na 
rekondiční pobyt 

12.000  

14 
Svaz diabetiků ČR, 
pobočný spolek 
Tábor 

z.s., IČ: 42540246, 
Tábor, Farská 887 

De 
minimis 

činnost – provoz spolku, pronájem 
a vstupné do bazénu, pronájem 
bowlingu, doprava 

1.000  

9 

ZŠ a MŠ a 
poskytovatel 
sociálních služeb, 
Kaňka o. p. s. 

o.p.s., IČ: 
28090080, Tábor, 
Helsinská 2731 

De 
minimis 

činnost – odborné supervize 
pracovníků přímé péče, kazuistické 
semináře, odborné psychologické 
poradenství rodičům dětí s 
postižením, vzdělávání 
zaměstnanců 

 45.000 

 
III. Neschvaluje 
přidělení dotací, resp. neinvestičního transferu pro uvedený subjekt a stanovený účel takto 

a) Klub KARDIO Tábor z. s., IČ: 16847041, Tábor, Nemocnice Tábor, odd. kardiologie, Kpt. 
Jaroše 2000, na projekt: „Letní rekondiční pobyt pro ZP a seniory“ 

b) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, z.s., IČ: 65399447, Tábor, 
Kvapilova 2289, na projekt: „X. celostátní shromáždění organizace“ 

Po zohlednění všech kritérií hodnocení a s ohledem na schválený příděl finančních prostředků se 
poskytovatel dotace rozhodl podpořit jiné žádosti, které lépe vyhovovaly účelu a potřebám, pro 
které byl program Sociální služby města Sezimovo Ústí v r. 2020 zřízen.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Svaz diabetiků ČR – žádost o finanční příspěvek (mat. č. 108/2020)  
Usnesení č. 117/2020 
RM po projednání 
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I. Neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku organizaci Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tábor, se sídlem 
Farského 887/17, 390 02 Tábor, na základě žádosti ze dne 19.12.2019, z důvodu podání nové 
žádosti organizace o poskytnutí dotace z programu Sociální služby ze dne 16.3.2020. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Diakonice ČCE – středisko Rolnička – žádost o finanční příspěvek (mat. č. 118/2020) 
Usnesení č. 118/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku organizaci Diakonie ČCE – středisko Rolnička, církevní právnická 
osoba, IČ: 47268701, se sídlem Mrázkova 700/III, Soběslav, na úhradu provozních nákladů 
spojených s poskytováním odlehčovací služby pobytové ve výši 49.000 Kč formou dotace, a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s uvedeným subjektem dle návrhu schváleného usnesením 
RM č. 97/2019 ze dne 25. 3. 2019. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Domácí hospic Jordán – žádost o finanční příspěvek (mat. č. 119/2020) 
Usnesení č. 119/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku organizaci Domácí hospic Jordán, o.p.s., IČ: 28120981, se sídlem 
Žižkova 631, Tábor, na úhradu nákladů spojených s poskytováním paliativní péče – léky a 
zdravotnický materiál ve výši 20.000 Kč formou dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s 
uvedeným subjektem dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25. 3. 2019. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Dotace z programu Zájmová činnost (mat. č. 111/2020) 
Usnesení č. 120/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Zájmová činnost města Sezimovo Ústí na rok 2020 a souhlasí 
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25. 3. 2019 takto: 
 

Žadatel Účel Schválená částka 
 v Kč 

Junák 
Junák – český skaut, středisko Černá 
růže Sezimovo Ústí, z.s., IČ: 
65942108, Sezimovo Ústí, 
Svépomoc 659 

Pravidelná činnost oddílů a střediska 12.000 

Hvězdárna  
Hvězdárna Františka Pešty, z.s.,IČ: 
70504628, Ke Hvězdárně 667, 
Sezimovo Ústí 

Pravidelná činnost spolku, nákup 
drobného materiálu na akce pro 
veřejnost, odstranění ochozu, oprava 
fasády kopule 

13.000 

Korálkářky 
Korálkářky Tábor, z. s., IČ: 
07023545, Sezimovo Ústí, 
Svépomoc 656 

Pravidelná činnost spolku 5.000 

Hlasování 7A/0N/0Z 
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Dotace z programu Kultura (mat. č. 112/2020) 
Usnesení č. 121/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Kultura města Sezimovo Ústí na rok 2020 a souhlasí s uzavřením 
smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25. 3. 2019 takto:  

 Žadatel účel Schválená 
částka v Kč 

Smíšený 
pěvecký sbor 
Nokturno 

Mgr. Jarmila Hlubinková, FO, 
Sezimovo Ústí, Komenského 461 

činnost – provoz pěveckého sboru – 
pronájem a výzdoba sálů, plakáty, 
programy, doprava na koncerty, 
propagace, oblečení na vystoupení, 
fotodokumentace, pronájem učebny, 
www 

24.000 

SRPDŠ ZUŠ 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 
při Základní umělecké škole 
Sezimovo Ústí, z.s., IČ: 01394649, 
Sezimovo Ústí, Nerudova 648 

činnost – opravy hud. nástrojů, cestovné, 
učební pomůcky, hudební nástroje, 
vybavení školy 

10.000 

K3 Mgr. Hana Hrazánková, FO, 
Sezimovo Ústí, Ke Hvězdárně 476/5 

činnost – honoráře účinkujícím a 
lektorům, cestovné, telefon, kopírování a 
tisk, kancelářské potřeby, tvořivý materiál 

15.000 

Divadelní 
spolek 
Spektrum 

Josef Králík, FO, Sezimovo Ústí, 
Dukelská 630 

činnost – pořízení materiálu pro 
zhotovení kulis, kostýmů a rekvizit, nákup 
líčidel a režijního materiálu 

15.000 

II. Neschvaluje 
přidělení dotace, resp. neinvestičního transferu, pro uvedený subjekt a stanovený účel takto: 
a) Korálkářky Tábor, z. s., IČ: 07023545, Sezimovo Ústí, Svépomoc 656 – projekt Vánoční výstava 

Korálkářek Tábor v Galerii Spektrum v Sezimově Ústí II;  
b) Korálkářky Tábor, z. s., IČ: 07023545, Sezimovo Ústí, Svépomoc 656 – projekt Tvořivý víkend I. s 

italskými designérkami v Sezimově Ústí; 
c) Korálkářky Tábor, z. s., IČ: 07023545, Sezimovo Ústí, Svépomoc 656 – projekt Tvořivý víkend II. v 

Sezimově Ústí. 
Po zohlednění všech kritérií hodnocení a s ohledem na schválený příděl finančních prostředků se 
poskytovatel dotace rozhodl podpořit jiné žádosti, které lépe vyhovovaly účelu a potřebám, pro 
které byl program Kultura města Sezimovo Ústí v r. 2020 zřízen.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Dotace z programu Podpora talentovaných dětí a mládeže (mat. č. 113/2020)  
Usnesení č. 122/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Podpora talentovaných dětí a mládeže v r. 2020 a souhlasí 
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25. 3. 2019 takto: 

Žadatel účel Schválená částka 
 v Kč 

Klára 
Vaňková 

Klára Vaňková, Okružní 
276/61, Sezimovo Ústí 

Podpora sportovce – kanoistika na 
divoké vodě  2.500 

Matěj 
Vaněk  

Martin Vaněk, Okružní 
276/61, Sezimovo Ústí 

Podpora sportovce – kanoistika na 
divoké vodě 2.500 

Hlasování 7A/0N/0Z 
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HZS JčK – žádost o finanční příspěvek (mat. č. 110/2020) 
Usnesení č. 123/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, se sídlem 
Pražská 2666/52b, 370 04 České Budějovice ve výši 30.000 Kč formou dotace. Příspěvek je určen 
na vybavení a výcvik jednotky požární ochrany HZS Jihočeského kraje územního odboru Tábor. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, se 
sídlem Pražská 2666/52b, 370 04 České Budějovice dle přiloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Diakonie Broumov – žádost o finanční příspěvek (mat. č. 107/2020)  
Usnesení č. 124/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku organizaci Diakonie Broumov, sociální družstvo, se sídlem Husova 
319, Velká Ves, 550 01 Broumov, na úhradu provozních nákladů a nákladů na PHM nákladních 
automobilů, které zajišťují vývoz kontejnerů s textilem a odvoz sbírek, s tím, že město Sezimovo 
Ústí má sběr textilu smluvně zajištěn jinou osobou. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
České sportovní lezení, z. s.  – žádost o finanční příspěvek (mat. č. 109/2020) 
Usnesení č. 125/2020 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku organizaci České sportovní lezení z. s., se sídlem Oldřichova 
264/11, Praha 2, IČ: 05663148.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Český kynologický svaz Sezimovo Ústí – žádost o finanční příspěvek (mat. č. 114/2020) 
Usnesení č. 126/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku organizaci Český kynologický svaz ZKO Sezimovo Ústí, se sídlem 
Samota 1086, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 60063203 ve výši 8.000 Kč formou dotace, a uzavření 
smlouvy, o poskytnutí dotace s organizací Český kynologický svaz ZKO Sezimovo Ústí dle návrhu 
schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.3.2019. Příspěvek je určen na provoz 
kynologického cvičiště v Sezimově Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
 Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.        Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města           místostarostka města 
 
 


