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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 16.05.2022 

 
Oprava komunikace Na Mýtě – Sezimovo Ústí – VZ (mat. č. 181/2022) 
Usnesení č. 184/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu z otevírání obálek s nabídkami, hodnocení kvalifikace a zprávu o hodnocení nabídek týkající 
se výběrového řízení na výběr dodavatele na stavební zakázku: „Oprava komunikace Na Mýtě – 
Sezimovo Ústí“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku: „Oprava komunikace Na Mýtě – Sezimovo Ústí“ 
s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou jako nejlepší, kterou je Bartoň doprava a 
mechanizace s.r.o., Husovo nám. 70/2, 391 01 Sezimovo Ústí, IČO: 281 39 283, nabídková cena za 
dílo činí 712.351,96 Kč bez DPH, 861.945,87 Kč s 21 % DPH. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Veřejná zakázka „Modernizace vytápěcího systému objektu č.p. 701, Spektrum, MSKS Sezimovo 
Ústí“ – uzavření smlouvy o dílo (mat. č. 182/2022) 
Usnesení č. 185/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
zprávu z otevírání obálek s nabídkami, hodnocení kvalifikace a hodnocení nabídek týkající se 
výběrového řízení na výběr dodavatele na stavební zakázku: „Modernizace vytápěcího systému 
objektu č.p. 701, Spektrum, MSKS Sezimovo Ústí“. 
II. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy na stavební zakázku: „Modernizace vytápěcího systému objektu č.p. 701, 
Spektrum, MSKS Sezimovo Ústí“ s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou jako 
nejlepší, kterým je společnost MONTOP CZ spol. s.r.o., Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor,  
IČO: 043 84 113, nabídková cena za dílo činí 1 435 526 Kč bez DPH, tj. 1 736 986,46 Kč včetně DPH. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Pronájem bytu č. 1111/12 (mat. č. 183/2022) 
Usnesení č. 186/2022 
RM po projednání 
I. Upravuje  
bod I. a) usnesení RM č. 104/2022 ze dne 28.03.2022 tak, že se vyjímá byt č. 1111/12,  
ul. Průmyslová, velikosti 1+0, o započtené ploše 33 m2. 
II. Schvaluje   
záměr uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1111/12, ul. Průmyslová č.p. 1111, Sezimovo Ústí,  
o velikosti 1+0 a započitatelné ploše 33 m2, který je ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, za měsíční 
nájemné ve výši 5 272 Kč, s xx, a to od 01.07.2022 na dobu určitou do 30.06.2023, s možností 
prodloužení tohoto nájemního vztahu na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena z 
důvodu veřejného zájmu s nájemcem, jehož zaměstnání v p. o. Správa města Sezimovo Ústí je pro 
město důležité.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 14 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 184/2022) 
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Usnesení č. 187/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 14. schůze komise na ochranu životního prostředí a závěry v něm uvedené. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Pronájem částí pozemku č. parc. 368/8 – ContiTrade Services s.r.o. (BestDrive) (mat. č. 
185/2022) 
Usnesení č. 188/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
pronájem části pozemku č. parc. 368/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec  
a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 35 m2, firmě ContiTrade Services s.r.o., IČ: 411 93 598, se 
sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, za nájemné ve výši 70 Kč/m2/rok na dobu určitou  
do 31.12.2022 a v rozsahu dle situačního nákresu, za účelem umístění lodního kontejneru. Po 
uplynutí doby nájmu bude nájemní vztah prodloužen na dobu určitou 1 rok s možností 
prodloužení, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví ve lhůtě 3 měsíců. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabelové vedení NN, pilíř, lokalita 
Hilton (mat. č. 186/2022) 
Usnesení č. 189/2022 
RM po projednání 
I. Revokuje 
usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 130/2022 ze dne 11.04.2022, a to z důvodu rozšíření 
předmětu smlouvy v návaznosti na nové žádosti o připojení dalších garáží. 
II. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – zemní kabel NN v délce cca 215 m  
a dvou kabelových pilířů SR 642 a SR 522 v pozemku č. parc. 215/4 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, jako služebnost osobní, ve prospěch společnosti EG.D, a.s.,  
IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00  Brno, na dobu neurčitou a úplatně 
za jednorázovou úhradu ve výši 22.500 Kč + 21% DPH. 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. Souhlasí 
se stavbou pod názvem „Sezimovo Ústí: Zahradní – garáže řada 4“ na pozemku č. parc. 215/4 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba 
realizována a jehož vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Bezúplatný převod majetku mezi zřizovanými PO (mat. č. 187/2022) 
Usnesení č. 190/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s bezúplatným převodem dlouhodobého majetku, konkrétně elektrického kotle E-B-85/900 
s pořizovací cenou 116.707 Kč z vlastnictví p.o. Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres 
Tábor, IČO: 709 38 300 do vlastnictví p.o. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 
489, okres Tábor, IČO: 709 38 318. 
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II. Souhlasí 
s přijetím daru dle odst. I příspěvkovou organizací PO Základní škola a Mateřské škola Sezimovo 
Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČO: 709 38 318.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2022 č. 16–17 (mat. č. 188/2022) 
Usnesení č. 191/2022 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 16 
Název: Rozpočtové opatření navazující na usnesení ZM č. 17/2022/20 ze dne 27.04.2022 

tis. Kč 

Kapitálové výdaje 10 

Běžné výdaje 1 690  

Kapitálové příjmy 1 700 

Saldo 0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 3745 6130 Pozemky, ORG 36 5 

650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 36 5 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 17 
Název: Použití části investičního příspěvku dle Usnesení ZM č. 17/2022/20 na navýšení investičních 
výdajů projektu „Prodloužení komunikace K Hájence“ 

tis. Kč 

Kapitálové výdaje 1 690 

Běžné výdaje -1 690  

Výdaje celkem 0 
  

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 25 1 690 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Veřejná zakázka „Zateplení bytového domu čp. 619“ – zrušení výběrového řízení (mat. č. 
189/2022) 
Usnesení č. 192/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
odstoupení vítězné firmy EVEN, s.r.o., IČO: 712 38 522, se sídlem V Olšinách 2300/75,  
100 00 Praha – Strašnice, z výběrového řízení na akci: „Zateplení bytového domu čp. 619“. 
II. Ruší 
předmětné výběrové řízení dle bodu I. 
III. Ukládá  
řediteli p. o. Správa města Sezimovo Ústí, Ing. Zdeňku Havlůjovi připravit akci: „Zateplení bytového 
domu čp. 619“ k realizaci počátkem roku 2023. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
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Radní Martin Klíma oznámil RM svůj úmysl rezignovat na nejbližším jednání ZM na funkci člena ZM 
z důvodu chystané změny trvalého pobytu. 
 
Usnesení č. 193/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci p. Martina Klímy, člena RM, o chystané rezignaci na funkci člena ZM (a tím i člena RM) 
během zasedání ZM dne 15.06.2022. 
II. Ukládá  
starostovi města připravit na jednání ZM dne 15.06.2022 volbu nového člena RM. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.    Ludmila Svatková v. r. 
starosta města      místostarostka města 


