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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 28.03.2022 

 
Dotace z programu Kultura v r. 2022 (mat. č. 101/2022) 
Usnesení č. 95/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Kultura města Sezimovo Ústí na rok 2022 a souhlasí s uzavřením 
smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto:  

 Žadatel účel 
Schválená 

dotace v Kč 

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, nar. xx, xxxx 
činnost – honoráře účinkujícím a lektorům, 
cestovné, telefon, kopírování a tisk, 
kancelářské potřeby, tvořivý materiál 

10.000 

Korálkářky 
Tábor 

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

Projekt – Výstava Korálkářek Tábor v Galerii 
Spektrum (instalace a deinstalace výstavy, 
tisk propagačních materiálů, materiál na 
exponáty, tisk foto obrazů, fotograf, 
ozvučení a hudební doprovod vernisáže) 

5.000 

Celkem 25.000 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Starosta města oznámil radě města, že se u projednávaného bodu č. 2 cítí být ve střetu zájmů, 
neboť je statutárním zástupcem spolku Junák – český skaut, středisko Černá růže Sezimovo Ústí, 
z.s. 
 
Dotace z programu Zájmová činnost v r. 2022 (mat. č. 102/2022) 
Usnesení č. 96/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Zájmová činnost města Sezimovo Ústí na rok 2022 a souhlasí 
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto: 

Žadatel účel 
Schválená dotace 

 v Kč 

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

Pravidelná činnost oddílů a střediska 17.500 

Hvězdárna F. 
Pešty 

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

Činnost spolku – náklady na energie, 
kopírování, drobná údržba, vazba 
periodik 

10.000 

Korálkářky 
Tábor 

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

Pravidelná činnost spolku 5.000 

Kynologové 
Český kynologický svaz ZKO Sezimovo 
Ústí II. – 488, z.s., IČ: 60063203, 
Sezimovo Ústí, Samota 1086 

Činnost spolku – elektrická energie, 
vytápění, sekání trávy, údržba, 
cestovné, administrace, sportovní 
činnost (cestovné, posuzovné) 

7.500 
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Celkem 40.000 

Hlasování: 4A/0N/1Z 
 
Dotace z programu Podpora talentovaných dětí a mládeže v r. 2022 (mat. č. 103/2022) 
Usnesení č. 97/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Podpora talentovaných dětí a mládeže v r. 2022 a souhlasí 
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto: 

Žadatel účel 
Schválená dotace v 

Kč 

Klára 
Vaňková 

Klára Vaňková 
Podpora sportovce – kanoistika na 
divoké vodě  

10.000 

Matěj Vaněk  Martin Vaněk 
Podpora sportovce – kanoistika na 
divoké vodě 

10.000 

Tereza 
Koubová 

Vladimír Kouba Podpora sportovce – softball 8.000 

Adam 
Bočánek 

Adam Bočánek Podpora sportovce – softball 8.000 

Monika 
Deverová  

Monika Deverová Podpora sportovce – softball 8.000 

Eliška 
Tůmová  

Sylva Tůmová Podpora sportovce – cheerleading 6.000 

Celkem 50.000 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Dotace z programu Sociální služby pro r. 2022; Zápis Komise sociální a zdravotní ze dne 
23.03.2022 (mat. č. 104/2022) 
Usnesení č. 98/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis Komise sociální a zdravotní RM Sezimovo Ústí ze dne 23.03.2022. 
II. Předkládá 
ZM k projednání poskytnutí dotace z programu Sociální služby pro r. 2022 a uzavření smlouvy dle 
návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 pro uvedený subjekt a účel: 

Poř. č. Žadatel Využití Účel dotace 
Schválená 

dotace v Kč 

2 
Diakonie ČCE – středisko 

Rolnička 
pověření 

činnost – provozní náklady pobytové 
odlehčovací služby určené lidem s 
mentálním a kombin. postižením, 
rozšíření služby na region Tábor 

80.000 

III. Schvaluje 
poskytnutí dotace z programu Sociální služby pro r. 2022 dle usnesení RM č. 485/2021 ze dne 
20.12.2021 pro uvedený subjekt a účel a souhlasí s uzavřením smlouvy dle návrhu schváleného 
usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto:  
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Poř. č. Žadatel Využití Účel dotace 
Schválená 

dotace v Kč 
         

1 APLA Jižní Čechy, z. ú. de minimis 
činnost – sociálně aktivizační služba 

pro seniory a osoby se ZP s PAS, 
ranná péče, odlehčovací služby 

34.000 

         

3 Domácí hospic Jordán o. p. s.   
činnost – léky a zdravotnický 

materiál, péče o nevyléčitelně 
nemocné 

30.000 

         
7 

Farní charita Tábor 

pověření 
provozní náklady na činnost 
kontaktního centra Auritus 

5.000 

         
8 pověření 

provozní náklady – terénní program 
Tábor 

20.000 

         

11 FOKUS Tábor z. s. pověření 
činnost – podpora lidí s duševním 
onemocněním, zahájení činnosti 

Centra duševního zdraví 
50.000 

         

12 
Hospic sv. Jana N. Neumanna 

o. p. s. 
  

činnost – zdravotnický a 
ošetřovatelský materiál, další 

provozní náklady potřebné pro 
paliativní péči 

20.000 

         

15 Cheiron T, o. p. s. pověření 
SAS – pomoc a podpora rodin s 

dětmi, zadluženost rodin, nemoc 
rodiče, špatná bytová situace 

12.000 

         
16 I MY, o.p.s. pověření 

činnost – terénní forma rané péče, 
mentální, kombinované postižení 

13.000 

         

17 
Jihočeské centrum pro zdrav. 

Postižené a seniory o.p.s. 
pověření 

činnost – celoroční provoz poradny 
pro osoby se ZP a seniory 

(pronájem, energie, provozní 
náklady) 

5.000 

         

18 Linka bezpečí z. s.   
činnost – náklady na provoz 

celostátní Linky bezpečí a 
Rodičovské linky 

5.000 

         

19 Oblastní spolek ČČK   
Ošacovací středisko ČČK – výuka 

dětí a mládeže, příprava 
humanitární jednotky 

5.000 

         

20 
Sdružení pro osob. asistenci a 

nezávislý život ZP lidí, z. s. 
(SOANZ) 

  
činnost – náklady na propagaci, 

dramaturgický plán, výstavní plán, 
rozpis akcí 

3.000 

         

21 
Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých 
České republiky z. s. 

pověření 

činnost – zajištění chodu registrov. 
služeb: Odborné soc. poradenství, 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a OZP 

15.000 

         

22 
Společnost pro ranou péči, 
pobočka České Budějovice 

pověření 

činnost – odborná pomoc, 
poradenství, děti se zrakovým 

postižením, jediný poskytovatel pro 
tuto cílovou skupinu 

8.000 
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23 
Svaz diabetiků ČR, pobočný 

spolek Tábor 
  

činnost – provozní náklady spolku, 
pronájem a vstupné – bazén, 
pronájem bowlingu, doprava 

5.000 

         

24 
Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých osob v ČR z. s. 
– poradenské centrum Tábor 

pověření 

činnost – provozní náklady – 
poštovné, telefony, internet, 

propagace, opravy a udržování, 
služby 

15.000 

         

25 
Základní škola a Mateřská škola 

a poskytovatel soc. služeb, 
Kaňka o. p. s. 

de minimis 

vzdělávání pracovníků – supervize, 
semináře, potřeby rodičů v rámci 
poradny, dítě s autismem, bazální 

stimulace 

50.000 

         Celkem 295.000 

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

Poř. č. Žadatel Účel dotace 
         4 

Farní charita Tábor 

provoz centra Auritus – zdarma poskytování adiktologické služby          

5 
provozní náklady spojené s realizací činnosti sociální služby – 

následná péče 
         6 provozní náklady spojené se službou Auritus 
         9 provozní náklady – Občanská poradna Tábor 
         10 provozní náklady – Noclehárna Tábor 

        

  

13 

Cheiron T, o. p. s. 

podpora sociální služby – terénní, spolupráce s místními školami, 
podpora supervize, školení, hygienické pomůcky 

         
14 

NZDM Sídliště Nad Lužnicí – doučování, krizová intervence, 
šikana, stres u dětí 

         
         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. 2022 zřízen.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Dotace z fondu ŽP pro r. 2022; Zápis č. 13 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 105/2022) 
Usnesení č. 99/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 13. schůze Komise na ochranu životního prostředí a závěry v něm uvedené. 
II. Schvaluje 
poskytnutí dotací z programu Životní prostředí města Sezimovo Ústí na rok 2022 a souhlasí 
s uzavřením smluv dle návrhu schváleného usnesením RM č. 97/2019 ze dne 25.03.2019 takto: 

Žadatel Účel 
Schválená 

dotace v Kč 

12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí II.  
Hanojská 2831/3, 390 05 Tábor 
IČO: 67171494 

činnost – přednáška s ukázkou odchytu a 
kroužkování ptactva, podpora hnízdících 

možností ptáku 
6.000 

Český svaz včelařů, z. s., ZO Planá nad 
Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí, 

IČO: 63263769 

činnost – nákup včelích matek, léčiv a 
včelařských pomůcek 

5.000 

Český svaz chovatelů, z. s., ZO SÚ, Lužnická 

892, 391 01 Sezimovo Ústí, IČO: 70853711 
činnost – náklady spojené s činností organizace 5.000 
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Český svaz včelařů, z. s. ZO Tábor, 9. května 

1283/8, 390 02 Tábor, IČO: 75055830 
činnost – provozní náklady (služby, materiál) 4.000 

Sázíme stromy, z. ú., Libochovická 1072/11, 

184 00 Praha 8  

činnost – náklady na výsadbu dřevin (nářadí), 
osvěta 

5.000 

Celkem 25.000 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Dotace z programu Sport a tělovýchova; Zápis Komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí 
ze dne 23.03.2022 (mat. č. 106/2022) 
Usnesení č. 100/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis Komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 23.03.2022 
II. Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu sportu a tělovýchovy města Sezimovo Ústí na rok 2022 dle předlohy 
a souhlasí s uzavřením smluv. 

 Název organizace IČ Účel 
Schválená 

dotace          v Kč 

SK Sezimovo Ústí, z. s. 14504065 
Činnost sdružení, 
údržba a provoz 

 28.000 

Leteckomodelářský klub Sezimovo Ústí, z. s. 60060301 Činnost sdružení  14.000 

SK Kotnov, z. s. 26549204 Činnost sdružení 8.000 

TJ Magla, z. s. 06245145 
Činnost sdružení – 
Konkrétní projekt 

 5.000 

SKI TEAM MONÍNEC 03288820 Činnost sdružení  5.000 

Celkem 60.000 

III. Předkládá 
ZM k projednání rozdělení dotací z Programu sportu a tělovýchovy města Sezimovo Ústí na rok 
2022 takto: 

Název organizace IČ 
Na činnost       

v Kč 
Na údržbu opravy   

v Kč 
Dotace celkem            

v Kč 

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 
00512419 362.778 142.222 505.000 

z toho 30.000 
oddíl gymnastiky 

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 
47267771 40.667 133.333 

Bylo již vyplaceno 
 

K vyplacení 40.000 

TJ Sokol Sezimovo Ústí 42360293 88.333 106.667 195.000 

TK Sezimovo Ústí, z. s. 26605082 27.222 17.778 45.000 
Celkem 
 K vyplacení 

919.000 
785.000 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Dotace mimo programy (mat. č. 117/2022) 
Usnesení č. 101/2022 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
a) poskytnutí dotace/daru pro RC Radost o.p.s., IČ: 27049931 se sídlem Kpt. Nálepky 2393, 

390 03 Tábor za účelem podpory psychologické poradny Rodinného centra Radost. 
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b) poskytnutí dotace/daru pro Diecézní charitu České Budějovice, IČ: 45018316 se sídlem 
Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice ve výši 30 000 Kč za účelem zajištění pomoci 
obyvatelům Ukrajiny prostřednictvím Poradny pro cizince a migranty Diecézní charity České 
Budějovice. 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Realizace projektu „Víceúčelové pódium“ (mat. č. 107/2022) 
Usnesení č. 102/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje   
realizaci projektu „Víceúčelové pódium“ na pozemku č. parc. 199/6 k.ú. Sezimovo Ústí, a to 
zhotovitelem – firmou Jiří Nohava, Hraběcí 450, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 13517864, za cenu 
62.000 Kč bez DPH. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2022 č. 5 (mat. č. 116/2022) 
Usnesení č. 103/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 5 
Název: Zařazení nové investiční akce do rozpočtu města „Víceúčelové pódium na pozemku  
parc.č. 199/6, k.ú. Sezimovo Ústí“ 

ORJ Odd.§ POL. TEXT tis. Kč 

650 3900 6121 Budovy, haly a stavby 76  

700  6409 5901 Nespecifikované rezervy -76  

      Výdaje celkem 0 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Zajištění ubytování v rámci humanitární pomoci UA (mat. č. 94/2022) 
Usnesení č. 104/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se zajištěním bezplatného ubytování v rámci humanitární pomoci, v návaznosti na žádost 
hejtmana Jihočeského kraje ze dne 18.03.2022: 
a) v bytech ve vlastnictví města: 

číslo bytu Ulice velikost započtená plocha 

638/26 Dukelská 1+1 35,9 m2 

627/30 Školní nám. 2+1 38,14 m2 

602/4 Lipová 1+1 29,55 m2 

1111/20 Průmyslová 1+0 36,85 m2 

1111/12 Průmyslová 1+0 33,05 m2 

494/25 Lipová 1+1 49,48 m2 

638/25 Dukelská 1+1 35,9 m2 

610/6 Dukelská 2+1 59,6 m2 

75/5 Husovo nám. 1+1 26,01 m2 

b) v nebytových prostorách ve vlastnictví města: 
- ubytovna házená, ul. Na Házené čp. 696; 
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- kanceláře pečovatelské služby, včetně příslušenství, v 2. NP v Domě s pečovatelskou službou,  
K Hájence čp. 1500; 

- městská klubovna v ul. Jiráskova čp. 488; 
- prostory sauny v ul. Nerudova čp. 695; 
- prostory klubovny „Sezimácký Klubík“ v ul. Dukelská čp. 610. 
II. Souhlasí,  
v případě požadavku na ubytování z důvodu humanitární pomoci, s úpravou nebytových prostor ve 
vlastnictví města dle bodu I. písmeno b) a financováním úprav z účelově vázaných prostředků  
z rozpočtu p. o. Správa města Sezimovo Ústí určených na opravy bytových a nebytových prostor  
v majetku města většího rozsahu.  
III. Souhlasí  
s podáním žádosti o dotaci na financování úprav nebytových prostor ve vlastnictví města dle bodu 
I. písmeno b) z důvodu zajištění ubytování v rámci humanitární pomoci v případě, že bude tento 
dotační titul vydán. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář – nájemce xx (mat. č. 95/2022) 
Usnesení č. 105/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby, spojené s užíváním bytu č. 602/24, za měsíc 
březen 2022, ulice Lipová čp. 602, Sezimovo Ústí – nájemce xx, za poplatek ve výši  
400 Kč, dle pokynu RM ze dne 20.06.2016. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Bezúplatný převod movitého majetku (vánoční výzdoba) – Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 
97/2022) 
Usnesení č. 106/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
bezúplatný převod movitého majetku – vánoční výzdoby vyspecifikované v příloze č. 1, 
tj. předávací protokol majetku pořízeného dne 16.12.2021 a 23.02.2022, v pořizovací ceně 
19.758,09 Kč vč. DPH a 39.523,44 Kč vč. DPH, městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, sídlem:  
Dr. E. Beneše 21/6, Sezimovo Ústí, jako převodcem, p.o. Správa města Sezimovo Ústí,  
IČ: 71238522, sídlem: Průmyslová 1095, Sezimovo Ústí, jako nabyvateli, s účinností k 01.04.2022. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Plán oprav bytových a nebytových prostor většího rozsahu na rok 2022 (mat. č. 99/2022) 
Usnesení č. 107/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
plán oprav bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu na rok 2022. 
II. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí zajistit do 15.12.2022 realizaci schváleného plánu oprav 
bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu v souladu se zásadami a postupy 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
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Plán oprav sportovních zařízení na rok 2022 (mat. č. 100/2022) 
Usnesení č. 108/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
plán oprav sportovních zařízení v majetku města na rok 2022 dle předloženého návrhu. 
II. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí zajistit do 30.11.2022 realizaci akcí v předmětném plánu 
uvedených.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Záměr pachtu nebytového prostoru – bufetu s předzahrádkou v SRA Pohoda (mat. č. 118/2022) 
Usnesení č. 109/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr pachtu nebytových prostor tvořících bufet o výměře 19 m2 (část stavby občanského 
vybavení čp. 1241, parc. č. st. 3340 zapsané na LV 5470 – vlastník město Sezimovo Ústí – v obci  
a k.ú. Sezimovo Ústí) a předzahrádky o výměře 95 m2 (situované na části pozemku parc. č. 173/16, 
ostatní plocha, jiná plocha, zapsaném na LV č. 5470 – vlastník město Sezimovo Ústí – v obci  
a k. ú. Sezimovo Ústí), ve sportovně rekreačním zařízení Pohoda, dle předloženého návrhu za 
nájemné 19 000 Kč/rok, OSVČ  Veronice Singhové, IČ 08085366, se sídlem Strkovská 16,  
391 11 Planá nad Lužnicí – Strkov, a to na dobu neurčitou s možností výpovědi obou smluvních 
stran tak, aby vždy proběhla celá sezóna.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Vyhlášení 27. ročníku soutěže o „Cenu Edvarda Beneše“ (mat. č. 96/2022)  
Usnesení č. 110/2022 
RM po projednání 
I. Vyhlašuje 
pro rok 2022 soutěž o Cenu Edvarda Beneše. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Postoupení pohledávky za dodavatelem energie (mat. č. 98/2022) 
Usnesení č. 111/2022 
RM po projednání 
I. Předkládá:   
ZM ke schválení postoupení pohledávky města Sezimovo Ústí, spočívající v uplatnění náhrady 
škody za společností Kolibřík Energie a.s., IČ: 27735001, se sídlem: Folknářská 1246/21,  
405 02 Děčín, z titulu porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv  
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN, společnosti LitFin SPV 3 s.r.o.,  
IČ: 08299129, se sídlem: Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1. 
II. Schvaluje: 
postoupení pohledávky příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí, spočívající v uplatnění 
náhrady škody za společností Kolibřík Energie a.s., IČ: 277 35 001, se sídlem: Folknářská 1246/21, 
405 02 Děčín, z titulu porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv  
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN, společnosti LitFin SPV 3 s.r.o., IČ: 08299129, se 
sídlem: Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1. 
III. Ukládá:   
ředitelkám a ředitelům p.o.:  
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a) Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, okres Tábor, IČ 71238522, sídlo Průmyslová 
1095, 391 02 Sezimovo Ústí; 

b) Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ 70938318, 
sídlo 9. května 489, 391 02 Sezimovo Ústí; 

c) Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, IČ 00582620, sídlo Školní 
náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí; 

d) Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, IČ 70938300, sídlo Švehlova 111, 
391 01 Sezimovo Ústí; 

e) Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649, okres Tábor, IČ 70938326, sídlo Lipová 649, 391 
02 Sezimovo Ústí; 

f) Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, okres Tábor, IČ 70938296, sídlo 
Kaplického 1037, 391 01 Sezimovo Ústí; 

g) Městské středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, okres Tábor, IČ 71195424, sídlo 
nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí; 

postupovat tak, aby byl naplněn bod II. tohoto usnesení. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Oprava ul. Dr. E. Beneše a Kánišova (mat. č. 108/2022) 
Usnesení č. 112/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací stavby: „Oprava silnice III/00349 Sezimovo Ústí I. Průtah“, který připravuje k realizaci 
Jihočeský kraj – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, a s navrženými dopravními opatřeními 
v průběhu realizace stavby dle předložené projektové dokumentace, vše za podmínky, že ve dnech 
15.–18.09.2022 budou ul. Dr. E. Beneše a Kánišova průjezdné. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce ulice Šafaříkova – D3 k SoD, smluvní pokuta (mat. č. 109/2022) 
Usnesení č. 113/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce 
vodovodu a rekonstrukce komunikace“ ze dne 03.12.2021 se společností HES stavební s.r.o., 
se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 28143213, týkající se navýšení ceny díla 
 o 370.465,80 Kč bez DPH (nová cena díla činí 11.311.812,48 Kč bez DPH), za podmínky schválení 
RO ZM. 
II. Předkládá  
ZM ke schválení dohodu o narovnání, řešící sankční ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo na akci: 
„Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace“ ze dne 
03.12.2021, se společností HES stavební s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník,  
140 00 Praha 4, IČ: 28143213 a městem Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu dohody  
a důvodové zprávy.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Regulace nočního klidu, ochrana veřejného pořádku (mat. č. 110/2022) 
Usnesení č. 114/2022 
RM po projednání 
I. Předkládá 
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ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, o ochraně veřejného pořádku,  
o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinské a obdobné činnosti, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro 
zajištění veřejného pořádku, dle předloženého návrhu této vyhlášky vč. přílohy. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM 2/2022 (mat. č. 111/2022) 
Usnesení č. 115/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí   
zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM 2/2022 bez připomínek. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Počet zaměstnanců organizačně začleněných do MěÚ (mat. č. 112/2022) 
Usnesení č. 116/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 01.04.2022 počty zaměstnanců organizačně začleněných do Městského úřadu 
Sezimovo Ústí dle Tab. č.1 důvodové zprávy. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Jmenování do funkce vedoucího odboru (mat. č. 113/2022) 
Usnesení č. 117/2022 
RM po projednání 
I. Jmenuje  
na návrh tajemnice MěÚ do funkce vedoucí Odboru stavebního úřadu MěÚ Sezimovo Ústí  
Mgr. Ivanu Mráčkovou, a to s účinností od 01.04.2022. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ a MŠ 9. května 489, okres Tábor) (mat. č. 
114/2022) 
Usnesení č. 118/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru v celkové výši 9 858 Kč 
Základní školou a Mateřskou školou Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318. 
Finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,  
IČ: 24231509 bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 6 žáků 
ve školním roce 2021/2022 (období od 01.04.2022 do 30.06.2022).  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ a MŠ 9. května 489, okres Tábor) (mat. č. 
115/2022) 
Usnesení č. 119/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného daru v celkové výši 7 000 Kč Základní školou  
a Mateřskou školou Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318. Finanční dar od  
Ing. Heleny Krejčí bude použit na stravování a nákup výukového materiálu pro žáky základní školy.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.     Libor Borč v. r. 
starosta města       člen RM 


