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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 27. 2. 2018 

 
Úprava majetkoprávních vztahů s městem Tábor (mat. č. 80/2018) 
Usnesení č. 82/2018 
RM po projednání 
I. Revokuje  
usnesení RM č. 69/2017 ze dne 13. 2. 2017. 
II. Schvaluje   
záměr směny pozemků mezi městem Sezimovo Ústí a městem Tábor zahrnující:  
a) převod pozemků z vlastnictví města Sezimovo Ústí do vlastnictví města Tábor, 

konkrétně pozemků: 
- dle KN parc.č. 1641/8 vodní plocha o výměře 158 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u 

Tábora,  
- dle KN parc.č. 1642/35 orná půda o výměře 692 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1643/16 vodní plocha o výměře 33 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u 

Tábora,  
- dle KN parc.č. 1646/17 orná půda o výměře 2133 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u 

Tábora,  
- dle KN parc.č. 1646/19 orná půda o výměře 23 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1648/3 orná půda o výměře 728 m2 v obci Tábor a k.ú. Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 1649/6 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 260 m2 v obci Tábor a k.ú. 

Měšice u Tábora,  
- dle KN parc.č. 5911 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 11 m2 v obci a k.ú. Tábor,  

b) převod pozemků z vlastnictví města Tábora do vlastnictví města Sezimovo Ústí, 
konkrétně pozemků: 

- část pozemku dle KN parc.č. 303/6 les o výměře cca 695 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, 
- část pozemku dle KN parc.č. 293/5 orná půda o výměře cca 1550 m2 v obci a k.ú. 

Sezimovo Ústí, 
- část pozemku dle KN parc.č. 651/15, dle GP č. 2622-576/2015 parc.č. 651/33 les o 

výměře 141 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí,  
- část pozemku dle KN parc.č. 5955/1 orná půda o výměře 1650 m2 v obci a k.ú. Tábor, 
- dle KN parc.č. 383/1 ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1.730 m2 v obci a k.ú. 

Sezimovo Ústí,  
a to za finanční vypořádání ve výši rozdílu cen obvyklých směňovaných pozemků. 
III. Souhlasí  
se změnou katastrálních hranic městem Sezimovo Ústí a městem Tábor tak, že: 
a) z k.ú. Sezimovo Ústí do k.ú. Tábor přejdou: 

- pozemek dle KN parc. č. 442/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 909 m2 v 
obci a k.ú. Sezimovo Ústí,  

- část pozemku dle KN parc. č. 442/1 ostatní plocha/jiná plocha o výměře cca 425 m2 v 
obci a k.ú. Sezimovo Ústí,  

b) z k.ú. Tábor do k.ú. Sezimovo Ústí přejdou: 
- část pozemku dle KN parc. č. 5955/1 orná půda o výměře cca 1650 m2 v obci a k.ú. 

Tábor, 
- pozemek dle KN parc. č. 5957/3 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 168 m2  v 

obci a k.ú. Tábor,  
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- pozemek dle KN parc. č. 5967/213 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 11 m2 v 
obci a k.ú. Tábor. 

Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Výroční zpráva města Sezimovo Ústí dle z. č. 106/1999 Sb. (mat. č. 79/2018) 
Usnesení č. 83/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Výroční zprávu města Sezimovo Ústí za r. 2017 zpracovanou v souladu s § 18 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Ředitelé/-ky ZŠ a MŠ – konkursní řízení (mat. č. 81/2018) 
Usnesení č. 84/2018 
RM po projednání 
I. Vyhlašuje 
konkursní řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka:  

- Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor 
s tím, že náležitosti vyhlášení konkursu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisí, jsou stanoveny v příloze materiálu. 
II. Pověřuje 
Ing. Helenu Krejčí tajemníkem konkursní komise. 
III. Ukládá 
Mgr. Ing. Martinu Doležalovi, starostovi města, předložit RM návrh na složení konkursní 
komise/konkursních komisí. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
4. Čestní dárci krve 
Starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal předložil RM žádost dvou občanů města – 
dobrovolných dárců krve na změnu „Pravidel pro oceňování čestných dárců krve“ 
schválených RM dne 16. 1. 2017 usnesením č. 8/2017. 
Usnesení č. 85/2018 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost dvou občanů města ze dne 23. 2. 2018 o změnu „Pravidel pro oceňování čestných 
dárců krve“. 
II. Neschvaluje 
změnu „Pravidel pro oceňování čestných dárců krve“ schválených usnesením RM č. 8/2017 
ze dne 16. 1. 2017. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                                                                         Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                             místostarostka města 
 


