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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 29.06.2020 

 
1. DPS II. etapa – zpráva TDI o průběhu výstavby za období III–V/2020 (mat. č. 214/2020) 
Usnesení č. 227/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
kontrolní zprávu o průběhu výstavby domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem 
v Sezimově Ústí, zpracované TEMI engineering, s.r.o., technickým dozorem investora, za období 
01.03.2020 – 31.05.2020. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
2. Dům s pečovatelskou službou II. etapa – přijetí dotace z MMR (mat. č. 234/2020) 
Usnesení č. 228/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí k projednání návrh na přijetí dotace na realizaci projektu „B.j. 22 PB – PČB 
Sezimovo Ústí“ ve výši 13.200.000,00 Kč podle dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj – 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení, podprogram 117D064 
„Podporované byty“ ze dne 22.06.2020.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
3. Návrh odměn pro ředitele/lku p. o. Správa města Sezimovo Ústí a p. o. Městské středisko 
kultury a sportu (mat. č. 215/2020) 
Usnesení č. 229/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
odměny pro ředitele p. o. Správa města Sezimovo Ústí a ředitelku p. o. Městské středisko kultury a 
sportu za I. pololetí r. 2020, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
4. Návrh odměn pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol (mat. č. 229/2020) 
Usnesení č. 230/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
odměny pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol zřizovaných městem Sezimovo Ústí za 
II. pololetí školního roku 2019/2020, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
5. Strategický plán rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí (mat. č. 216/2020) 
Usnesení č. 231/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání návrh na schválení Strategického plánu rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
6. Žádost o přidělení bytu č. 1113/28 – xxxxxxxxxxxxxxx (mat. č. 217/2020) 
Usnesení č. 232/2020 
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RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1113/28, ul. Průmyslová čp. 1113, Sezimovo Ústí,  
o velikosti 3+1, ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, od 01.08.2020 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
měsíční nájemné ve výši 49,84 Kč/m2 do 30.09.2020 a za měsíční nájemné 107,24 Kč/m² od 
01.10.2020, na dobu určitou do 30.06.2021, s možností prodloužení tohoto nájemního vztahu na 
dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena z důvodu veřejného zájmu s nájemcem, jehož 
zaměstnání v Základní škole a Mateřské škole Sezimovo Ústí, 9. května 489, je pro město důležité.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
7. Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres 
Tábor) (mat. č. 218/2020) 
Usnesení č. 233/2020 
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 Základní školou Sezimovo 
Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, IČ: 70938300, pro 12 žáků na úhradu stravného ve školní jídelně 
ve výši 51.090 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4,  
140 00 Praha 4, IČ: 24231509, na období od 01.09.2020 do 30.06.2021. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
8. Zápis č. 7 z jednání komise na ochranu ŽP (mat. č. 219/2020) 
Usnesení č. 234/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis ze 7. schůze komise na ochranu životního prostředí a závěry v něm uvedené. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
9. Rozpočtová opatření rady města na r. 2020 č. 9–11 (mat. č. 220/2020) 
Usnesení č. 235/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 9  

Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Kozí hrádek, parc. č. 303/5, k.ú. Sezimovo 

Ústí, národní kulturní památka prohlášená nařízením vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. června 1998 

– lokální oprava zdiva, vyjma položky Díl: D96 položkového rozpočtu ze dne 18.11.2019“ a její 

poukázání konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu   

 ORJ  O§  POL  UZ  Text          tis. Kč  

300    4122  457  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   200,0  

450  3322  5336  457  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

200,0  

        SALDO  0,0  

 

b) rozpočtové opatření RM č. 10  

Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Úprava expozice v galerii Spektrum“ a její 

poukázání konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu   
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ORJ  O§  POL  UZ  Text          tis. Kč  

300    4122  429  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   30,0  

450  3319  5336  429  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

30,0  

        SALDO  0,0  

 
c) rozpočtové opatření RM č. 11  

Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Loutkový festival“ a její poukázání 

konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu   

ORJ  O§  POL  UZ  Text          tis. Kč  

300    4122  428  Neinvestiční přijaté transfery od krajů   50,0  

450  3319  5336  428  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 

organizacím  

50,0  

        SALDO  0,0  

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
10. Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2020 č. 13 (mat. č. 221/2020) 
Usnesení č. 236/2020 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
rozpočtové opatření ZM č. 13 
Název: Výměna serveru v prostorách MěÚ Sezimovo Ústí (PowerEdge R540)             

      tis. Kč 

Kapitálové výdaje    564,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

        564,0  

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
11. Změna rozpisu rozpočtu č. 25–26/2020 (mat. č. 222/2020) 
Usnesení č. 237/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) změnu rozpisu rozpočtu č. 25 
Název: Personální audit 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

450 3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 37,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -37,0 

      Běžné výdaje  0,0 

 
b) změnu rozpisu rozpočtu č. 26 
Název: Pořízení klimatizace do prostor serverovny 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35,0 
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -35,0 

   Běžné výdaje 0,00 
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Hlasování 6A/0N/0Z 
 
12. Souhlas s investiční akcí – ZŠ Školní náměstí (mat. č. 223/2020) 
Usnesení č. 238/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s realizací investiční akce „Stavba přírodního amfiteátru a úprava pozemku“ Základní školou 
Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, a s navazující změnou odpisového plánu po 
zařazení investice do majetku organizace. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
13. Poskytnutí finančních prostředků na nákup myčky – ZŠ Školní náměstí (mat. č. 232/2020) 
Usnesení č. 239/2020 
RM po projednání 
I. Nesouhlasí 
s poskytnutím finančních prostředků Základní škole Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres 
Tábor, na nákup myčky do školní jídelny, dle žádosti ze dne 26.06.2020, a to z důvodu dostatku 
prostředků na fondech organizace. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
14. Informace o personálním obsazení Odboru správního a právního (mat. č. 224/2020) 
Usnesení č. 240/2020 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s pověřením Ing. Jany Aujezdecké vedením Odboru správního a právního MěÚ (dále také „OSP“),  
a to s účinností od 01.07.2020 po dobu čerpání rodičovské dovolené stávající vedoucí OSP. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
15. Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabel NN, garáže Hilton (mat. č. 
225/2020) 
Usnesení č. 241/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – kabel NN v délce cca 32 m v pozemku  
č.  parc. 215/4 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, jako služebnost 
osobní, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, na dobu neurčitou a úplatně, za cenu 100 Kč/bm + 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.  
II. Souhlasí 
se stavbou pod názvem „Sezimovo Ústí: Ke Hvězdárně garáže“ 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 
 
16. Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabel NN, ul. B. Němcové (mat. č. 
226/2020) 
Usnesení č. 242/2020 
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RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – kabel NN v délce cca 332 m v pozemcích 
č.  parc. 703/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, č. parc. 713/5 – zahrada, č.  parc. 819/1 – 
ostatní plocha, silnice, č.  parc. 822/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č.  parc. 963/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí a přípojkové skříně SS 100 na 
pozemku parc. 713/5 – zahrada, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, jako služebnost osobní, ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, na dobu neurčitou a úplatně, za cenu 100 Kč/bm vedení + 21 % DPH a 500 Kč za 
přípojkovou skříň + 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.  
II. Souhlasí 
se stavbou pod názvem „Sezimovo Ústí: ul. B. Němcové obnova k.NN“ na pozemcích č.  parc. 
703/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, č.  parc. 713/5 – zahrada, č.  parc. 819/1 – ostatní 
plocha, silnice, č.  parc. 822/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a č.  parc. 963/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována,  
a jejichž vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
17. Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 664 – p. Martinů (mat. č. 227/2020) 
Usnesení č. 243/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 664 – místnosti č. 10 o celkové výměře 8,50 m2 panu 
Vítu Martinů, IČO: 02406551, sídlo: Lipová čp. 493/8, 391 02 Sezimovo Ústí, za nájemné ve výši 
650 Kč/m2 a rok, za účelem skladování zboží e-shopu (taktická obuv, oblečení apod.). 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
18. Souhlas se stánkovým prodejem – ul. Dukelská (mat. č. 228/2020) 
Usnesení č. 244/2020 
RM po projednání 
I. Povoluje 
v souladu s čl. 3 odst. 5 Nařízení Rady města Sezimovo Ústí č. 1/2019, kterým se vydává Tržní řád, 
stánkový prodej z vozidla na pozemku č. parc. 199/51 – ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo 
Ústí, jehož vlastníkem je fyzická osoba, a to do 31.8.2020, za podmínky dodržování příslušných 
ustanovení Tržního řádu, zejména čl. 4, a níže uvedeného: 

- Sortiment: rychlé občerstvení, nápoje do 5,5 % obsahu alkoholu; 
- Prodejní doba: denně 8:00 hod. – 20:00 hod.; 
- Vlastník pozemku je povinen zabezpečit, že provozem stánku nebudou znečišťovány veřejně 

přístupné pozemky, je povinen zajistit průběžný odvoz odpadů a dále je povinen zajistit, aby 
hlukem, pachem, odpadem, kouřem, a podobnými emisemi nezatěžoval veřejně přístupné 
pozemky a sousední nemovitosti.        

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
19. Veřejnosprávní kontrola – p. o. MSKS (mat. č. 230/2020) 
Usnesení č. 245/2020 
RM po projednání 
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I. Bere na vědomí 
přehled veřejnosprávních kontrol p. o. Městské středisko kultury a sportu prováděných 
zřizovatelem, tj. městem Sezimovo Ústí, za období let 2015–2019. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
20. ARTEX GROUP s.r.o. – dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku (mat. č. 231/2020) 
Usnesení č. 246/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku, uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí, 
ARTEX GROUP s.r.o., sídlo: Husovo náměstí 529/6, 390 02 Tábor, IČ: 03048179, jako investorem, a 
TERMINAL GROUP s.r.o., sídlem: Husovo náměstí 529/6, 390 02 Tábor, IČ: 03939634, jako 
ručitelem, dle kterého budou upraveny splátky tak, že splátky za 1. až 3. čtvrtletí budou ponechány 
beze změny a zbývajících 26 splátek bude splatných vždy k 5. dni prvního měsíce kalendářního 
čtvrtletí, za který je splátka hrazena, počínaje 4. čtvrtletím r. 2020. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
21. Další postup týkající se užívání pozemků okolo a pod tenisovou halou (Cícha) (mat. č. 
233/2020) 
Usnesení č. 247/2020 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o vzájemném jednání ve věci smluvní úpravy užívání pozemků pod a okolo tenisové haly 
Ing. Petrem Cíchou, a rozsudek Okresního soudu v Táboře č.j. 9 C 42/2020-42 ze dne 27.5.2020. 
II. Souhlasí  
s dalším postupem města souvisejícím s užíváním pozemků pod a okolo tenisové haly Ing. Petrem 
Cíchou dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
22. Dary občanům za činnost ve prospěch města v I. pololetí r. 2020 (mat. č. 235/2020) 
Usnesení č. 248/2020 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
poskytování daru za činnost občanů ve prospěch města Sezimovo Ústí – činnost člena přestupkové 
komise města Sezimovo Ústí ve výši 200 Kč/jednání plus 150 Kč/hod. jednání. 
II. Souhlasí   
s poskytnutím darů za činnost občanů ve prospěch města Sezimovo Ústí v I. pololetí r. 2020 – 
přestupková komise dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Schůze skončila v 17:45 hodin. 
Zapsal: Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 
 
Příští schůze Rady města Sezimovo Ústí se koná dne 20.07.2020 od 16:00 hodin v kanceláři 
starosty města na Městském úřadě, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí.  
 
 Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.                          Ludmila Svatková, v. r. 
         starosta města              místostarostka města 


