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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 15. 7. 2019 

 
Převod práv a povinností z nájemní smlouvy – MUDr. Tomášková (mat. č. 229/2019) 
Usnesení č. 239/2019 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost MUDr. Markéty Tomáškové, IČ: 70908028, sídlem: Budějovická 911/31, 390 02 Tábor, ze 
dne 4. 7. 2019. 
II. Schvaluje 
záměr převodu práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 18. 6. 2019, kde jsou předmětem 
nájemní smlouvy nebytové prostory, konkrétně: místnosti č. 1.08, č. 1.10, č. 1.11, č. 1.12, č. 1.13, 
č. 1.14a, č.1.14b, č. 1.15, č. 1.16, č. 1.17, č. 1.18, č. 1.26 o celkové výměře 108,9 m² a část místnosti 
č. 1.02 – vstupní hala jako přístupová cesta k výše uvedeným prostorám, v Domě s pečovatelskou 
službou a denním stacionářem, ul. K Hájence č. p. 1500, 391 02 Sezimovo Ústí z: MUDr. Markéta 
Tomášková, IČ: 709 08 028, sídlem: Budějovická 911/31, 390 02 Tábor, na společnost REHAB-
CENTRUM TÁBOR s.r.o., IČ: 045 46 261, sídlem: Křížová 87/9, 390 01 Tábor. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Platový výměr pro ředitelku PO MSKS od 1. 8. 2019 (mat. č. 230/2019) 
Usnesení č. 240/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s platností od 1. 8. 2019 platový výměr pro Mgr. Romanu Krůčkovou, ředitelku příspěvkové 
organizace Městské středisko kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, dle 
předloženého návrhu. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – vodovod - p. Borshchyk (mat. č. 
231/2019) 
Usnesení č. 241/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové vodovodní vedení v  délce cca 9,25 
m v pozemku č.  parc. 368/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve 
prospěch pozemku č. parc. 173/9 – zahrada, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, a to úplatně, za cenu 100 
Kč/bm vedení. 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 vodovodní přípojky na pozemku č.  parc. 368/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, 
obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována, a jehož vlastníkem je město 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti cesty – lokalita u Kozského potoka – pí Vojíková (mat. č. 232/2019) 
Usnesení č. 242/2019 
RM po projednání 
I. Nesouhlasí  
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se zřízením služebnosti cesty přes pozemky č. parc. 219/3 – ostatní plocha, zeleň a č. parc. 219/17 
– ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, v délce cca 190 m, 
ve prospěch pozemku č. parc. 219/1 – ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, který je v 
podílovém spoluvlastnictví paní Jarmily Vojíkové, trv. bytem Chýnovská 365, 391 56 Tábor – 
Měšice, pana Mgr. Jiřího Doležala, trv. bytem Kohoutova 335/13, 250 91  Zeleneč a pana Mgr. 
Miroslava Doležala, trv. bytem Janského 2191/71, 155 00  Praha – Stodůlky.  
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic - ZŠ Švehlova (mat. č. 
233/2019) 
Usnesení č. 243/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Sezimovo Ústí, 
Švehlova 111, okres Tábor, IČ 70938300, ve výši 340.000 Kč. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – kabely VN – ul. Průmyslová (mat. č. 
234/2019) 
Usnesení č. 244/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – kabely VN v  délce cca 6 m v pozemku č.  
parc. 990 – ostatní plocha, manipulační plocha a v  délce cca 11 m v pozemku č. parc. 969 – ostatní 
plocha, zeleň, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 
28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou úhradu ve výši 1.700 Kč bez 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: TS OPS + smyčka kVN“ na pozemcích č.  parc. 990 – ostatní 
plocha, manipulační plocha a č.  parc. 969 – ostatní plocha, zeleň, oba obec a k.ú. Sezimovo Ústí, 
na kterých má být stavba realizována, jejichž vlastníkem je město Sezimovo Ústí s právem 
hospodařit se svěřeným majetkem Správa města Sezimovo Ústí, IČ: 71238522, se sídlem 
Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Platové výměry ředitelek MŠ a ředitelky ZŠ Švehlova k 1. 9. 2019 (mat. č. 235/2019) 
Usnesení č. 245/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 1. 9. 2019 dle předloženého návrhu platové výměry 
- ředitelce Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, Mgr. Janě Šindelářové; 
- ředitelce Mateřské školy Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, Mgr. Kamile Gatialové 

a ředitelce Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649, Bc. Gabriele Ťoupalíkové. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
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Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 236/2019) 
Usnesení č. 246/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
rozpočtové opatření RM č. 38 
Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Přechod z AKS Clavius na SaaS Tritius 
v Městské knihovně Sezimovo Ústí“ a její poukázání konečnému příjemci Městskému středisku 
kultury a sportu   
ORJ  O§  POL   UZ  Text               tis. Kč  
300    4116  34053  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu   
58,0  

450  3319  5336  34053  Neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím  

58,0  

        SALDO  0,0  
 Hlasování 5A/0N/0Z 
 
Další užívání bytu č. 75/2, nakládání s majetkem opatrovance, pronájem bytu (p. Zeman) (mat. č. 
237/2019) 
Usnesení č. 247/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
dispozici s movitým majetkem umístěným v bytě č. 75/2, rámcově dle předloženého návrhu.  
II. Schvaluje 
uzavření nájemního vztahu s panem Josefem Zemanem, trvale bytem: Sedlečko 45, 391 37 
Chotoviny, zast. opatrovníkem pí Hanou Heřmánkovou, Lipová 494, 391 02 Sezimovo Ústí, s 
předmětem nájmu bytu č. 75/2 v budově Sezimovo Ústí, Husovo nám. č. p. 75, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 52, LV č. 10001, Sezimovo Ústí, za měsíční nájemné ve výši 55 Kč/m2, a to na 
dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností dalšího prodloužení nájemního vztahu. 
Hlasování 5A/0N/0Z 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.             Ludmila Svatková, v. r. 
        starosta města                            místostarostka města 
 
 


