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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 29. 5. 2019 

 
Stavební úpravy objektu Spektrum – VŘ na dodavatele stavby (mat. č. 184/2019) 
Usnesení č.  189/2019 
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 stavební práce týkající se zakázky: Stavební úpravy objektu čp. 701, 
dodávka a výměna výplní otvorů - Měxus Sezimovo Ústí II – VŘ na dodavatele stavby. 
II. Upravuje     
rozsah investice tak, že položka v rozpočtu č. 58 – dodávka a montáž vnitřních hliníkových žaluzií 
s předpokládanými náklady 49.357 Kč bez DPH nebude realizována. 
III. Souhlasí   
s uzavřením smlouvy s uchazečem, který předložil nabídku vyhodnocenou jako nejlepší, a to: 
Uchazeč: Uprav. cena díla v Kč bez DPH / s DPH 

Uchazeč se sídlem: 
Právní forma: 
IČ/DIČ: 

Táborské stavby s.r.o., Purkyňova 2986/6  
390 02 Tábor, 
IČO 04546172, DIČ CZ04546172 
 

     1 556 733,00 Kč 
     1 883 647,00 Kč 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
Lužnická – Parmovi – výkup pozemků (mat. č. 185/2019) 
Usnesení č. 190/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM k projednání odkup: 
a) části pozemku č. parc. 10/56 o výměře 10 m2 dle GP č. 2845-28/2019 nově zaměřené a 

označené jako díl a parc.č. 10/85;  
b) části pozemku č. parc. 10/59 o výměře 9 m2 dle GP č. 2845-28/2019 nově zaměřené a označené 

jako díl b parc.č. 10/85;  
c) části pozemku č. parc. 10/62 o výměře 8 m2 dle GP č. 2845-28/2019 nově zaměřené a označené 

jako díl c parc.č. 10/85;  
d) části pozemku č. parc. 10/65 o výměře 10 m2 dle GP č. 2845-28/2019 nově zaměřené a 

označené jako díl d parc.č. 10/85;  
e) části pozemku č. parc. 10/68 o výměře 11 m2 dle GP č. 2845-28/2019 nově zaměřené a 

označené jako díl e parc.č. 10/85;  
tj. pozemku nově zaměřeného jako parc.č. 10/85 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 48 
m2, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, ze SJM Karla a Hany Parmových, trvale bytem Ke Kateřinkám 
1407/9, 149 00 Praha 4 – Chodov, do vlastnictví města Sezimovo Ústí, za cenu 150 Kč/m2 s tím, že 
náklady za vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení 
o povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí město Sezimovo Ústí.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Majetkoprávní vypořádání v ul. Lužnická – převod pozemků (mat. č. 186/2019) 
Usnesení č. 191/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM k projednání bezúplatný převod části pozemku parc.č. 6/3 o výměře 165 m2 dle GP č. 2844-
27/2019 nově zaměřené a označené jako parc.č. 6/48 ostatní plocha/ostatní komunikace, v obci a 
k.ú. Sezimovo Ústí, z podílového spoluvlatnictví SJM Františka a Gabriely Bartoňových, oba trvale 
bytem V Údolní 425, 391 56 Tábor – Měšice, a SJM Jiřího a Zdeňky Deptových, oba trvale bytem 
Údolní 978/17, 390 02 Tábor, do vlastnictví města Sezimovo Ústí, s tím, že náklady za vyhotovení 
geometrického plánu a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí hradí město Sezimovo Ústí.  
II. Předkládá  
ZM k projednání bezúplatný převod: 
a) části pozemku parc.č. 6/22 o výměře 15 m2 dle GP č. 2844-27/2019 nově zaměřené a označené 

jako parc.č. 6/49 ostatní plocha / ostatní komunikace;  
b) části pozemku parc.č. 6/30 o výměře 12 m2 dle GP č. 2844-27/2019 nově zaměřené a označené 

jako parc.č. 6/50 ostatní plocha / ostatní komunikace; 
, vše v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, ze SJM Jiřího a Zdeňky Deptových, oba trvale bytem Údolní 
978/17, 390 02 Tábor, do vlastnictví města Sezimovo Ústí, s tím, že náklady za vyhotovení 
geometrického plánu a správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do 
katastru nemovitostí hradí město Sezimovo Ústí.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
  
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.               Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                              místostarostka města 
 
 
 
 


