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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 19.09.2022 

 
Změna Ceníku doplňkové činnosti p. o. Městské středisko kultury a sportu (mat. č. 311/2022) 
Usnesení č. 317/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
změnu Ceníku doplňkové činnosti p. o. Městské středisko kultury a sportu (Pronájmy nebytových 
prostor svěřených příspěvkové organizaci k hospodaření na základě Přílohy č. 1 Zřizovací listiny) 
s účinností od 01.10.2022 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Veřejná zakázka „Zateplení bytového domu čp. 619“ – opakované vypsání (mat. č. 312/2022) 
Usnesení č. 318/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s vypsáním veřejné zakázky na investiční akci: „Zateplení bytového domu čp. 619“ dle důvodové 
zprávy. 
II. Jmenuje  
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek ve výběrovém 
řízení na veřejnou zakázku „Zateplení bytového domu čp. 619“ ve složení: 
předseda komise:  Jiří Stejskal, vedoucí bytové správy, Správa města Sezimovo Ústí  
členové komise: Ludmila Svatková, místostarostka města  
   Ing. Jiří Prokop, referent OR MěÚ Sezimovo Ústí 
   Helena Běhavá, technik bytové správy, Správa města Sezimovo Ústí 
   Lucie Mansfeldová, asistentka, p. o. Správa města Sezimovo Ústí 
Náhradníci:                 některý z členů RM, některý z techniků SM 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině – ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 
(mat. č. 313/2022) 
Usnesení č. 319/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
udělení výjimky pro školní rok 2022/2023 z nejvyššího počtu žáků ve školní družině 
v Základní škole Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, IČ: 005 82 620, sídlem: Školní 
náměstí 628/12, 391 02 Sezimovo Ústí tak, že nejvyšší počet žáků ve školní družině základní školy 
se navyšuje na maximální počet 31 žáků, namísto 30 žáků, ve všech 4 odděleních školní družiny. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Sportovní areál Soukeník – dodatek k pachtovní smlouvě (mat. č. 314/2022) 
Usnesení č. 320/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě se sportovním klubem FK SPARTAK MAS Sezimovo Ústí 
z.s., IČ: 472 67 771, sídlem: Areál Soukeník 684, Sezimovo Ústí II., poštovní přihrádka č. 44, jako 
pachtýřem, a městem Sezimovo Ústí, IČ: 002 52 859, 391 01 Sezimovo Ústí, jako 
propachtovatelem, na základě kterého dochází k rozšíření předmětu pachtu o: 

a) stavbu Sezimovo Ústí č.p. 1182, na pozemku st. 586 
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b) stavbu bez čp./č.ev., objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. st. 2226; 
c) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2219; 
d) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2220; 
e) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2221; 
f) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2222; 
g) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2223; 
h) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2224; 
i) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2225; 
j) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2227; 
k) stavbu bez čp./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku p.č. st. 2228; 

které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního 
pracoviště Tábor na listu vlastnictví č. 4720 pro obec a katastrální území Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Platový výměr pro ředitele p. o. Správa města Sezimovo Ústí a ředitelku p. o. Městské středisko 
kultury a sportu (mat. č. 315/2022) 
Usnesení č. 321/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
platový výměr pro Ing. Zdeňka Havlůje, ředitele příspěvkové organizace Správa města Sezimovo 

Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu s platností od 01.09.2022.  
II. Schvaluje 
platový výměr pro Mgr. Zuzanu Bláhovou, ředitelku p. o. Městské středisko kultury a sportu,  
nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu s platností od 01.09.2022.  
III. Schvaluje 
platový výměr pro Mgr. Zuzanu Bláhovou, ředitelku p. o. Městské středisko kultury a sportu,  
nám. Tomáše Bati 701, Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu s platností od 01.10.2022.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zastupování ředitele p. o. Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 316/2022) 
Usnesení č. 322/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
informaci o předpokládané dlouhodobé pracovní neschopnosti Ing. Zdeňka Havlůje, ředitele  
p. o. Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. 
II. Pověřuje 
pana Karla Homolku, vedoucího technických služeb p. o. Správa města Sezimovo Ústí, 
zastupováním Ing. Zdeňka Havlůje, ředitele p. o. Správa města Sezimovo Ústí, v plném rozsahu 
daném zřizovací listinou a vnitřními předpisy organizace od 29.08.2022, po dobu pracovní 
neschopnosti ředitele organizace, nejdéle však do 28.08.2023.  
III. Schvaluje 
platový výměr pro pana Karla Homolku, vedoucího technických služeb p. o. Správa města 
Sezimovo Ústí, pověřeného zastupováním Ing. Zdeňka Havlůje, ředitele p. o. Správa města 
Sezimovo Ústí s platností od 29.08.2022 do 31.08.2022, dle předloženého návrhu.  
IV. Schvaluje 
platový výměr pro pana Karla Homolku, vedoucího technických služeb p. o. Správa města 
Sezimovo Ústí, pověřeného zastupováním Ing. Zdeňka Havlůje, ředitele p. o. Správa města 
Sezimovo Ústí s platností od 01.09.2022 do dne ukončení zastupování, nejdéle však do 28.08.2023, 
dle předloženého návrhu.  
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Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zápis odpovědnostní komise ze dne 13.09.2022 a 14.09.2022 (mat. č. 317/2022) 
Usnesení č. 323/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis z jednání Odpovědnostní komise Rady města Sezimovo Ústí konaného dne 13.09.2022 
a 14.09.2022. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtové opatření rady města na r. 2022 č. 16–17 (mat. č. 318/2022) 
Usnesení č. 324/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 16 
Název: Přijetí dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR  
a do zastupitelstev obcí 

ORJ Odd§ POL UZ Text  tis. Kč 

300  4111 98 187 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 388 

100 6115 5169 98 187 Nákup ostatních služeb 388 

    Saldo 0 

 

Rozpis položky 5169 bude proveden ex post dle skutečného čerpání rozpočtu. 
 

b) rozpočtové opatření RM č. 17  

Název: Navýšení výdajů na investiční akci Rekonstrukce komunikace Lipová – 2. etapa (výkup 
pozemků) z důvodu náhrady majetkové újmy vlastníkovi pozemku (v pořadí druhá úhrada 
bankovního poplatku – vzdání se zástavního práva k pozemku) 

tis. Kč 

Kapitálové výdaje 4 

Běžné výdaje -4  

Výdaje celkem 0 

 

ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ  O§  POL  Text          tis. Kč  

650  2219  6130  Pozemky, ORG 27 4 

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor – ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor 
(mat. č. 319/2022) 
Usnesení č. 325/2022 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s pronájmem svěřeného majetku – nebytových prostor ve školním roce 2022/2023 Základní školou 
a Mateřskou školou Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318 těmto nájemcům: 
- TJ Spartak Sezimovo Ústí z.s., Na Házené 696, Sezimovo Ústí, IČ: 00512419 
- J. Č. 
- P. P. 
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- H. H. 
- J. R. 
- J. K. 
- SC vebr-sport, z. s., Ústrašická 287, Planá nad Lužnicí, IČ: 22769536 
- ZO OS ECHO Silon a.s. Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí, IČ: 16846958 
- D. M. 
- SK Viktoria Tábor, z. s., Zborovská 2696, Tábor, IČ: 00476269 
- A. K. 
- Sbor Církve bratrské v Táboře, Bechyňská 1636/2, Tábor, IČ: 26520320 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–srpen r. 2022 (mat. č. 
320/2022) 
Usnesení č. 326/2022 
RM po projednání 
I.  Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden–srpen r. 2022 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dlouhodobý plán oprav bytových a nebytových prostor většího rozsahu na r. 2023–2027 (mat. č. 
321/2022) 
Usnesení č. 327/2022 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
aktualizaci dlouhodobého plánu oprav bytových a nebytových prostor v majetku města většího 
rozsahu, dle přílohy důvodové zprávy čl. 1–8. 
II. Souhlasí 
s aktualizací nákladů na zateplení bytových domů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí v rozsahu dle 
přílohy důvodové zprávy Dlouhodobý plán oprav bytových a nebytových prostor v majetku města 
Sezimovo Ústí většího rozsahu, čl. 9, zařazených do střednědobého výhledu rozpočtu města 
Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Zápis č. 4 ze schůze Komise MHD, konané dne 15.09.2022 (mat. č. 322/2022) 
Usnesení č. 328/2022 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 4 ze schůze Komise MH a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne 15.09.2022 s těmito 
připomínkami: 

 k bodu 2. Prostor za č.p. 630, parkoviště Nerudova – RM považuje za variantu k dalšímu 
projednávání variantu č. 2 s tím, že: 

a) ukládá upravit tuto variantu tak, aby šikmá parkovací stání podél průjezdné komunikace za 
č.p. 630 byla pouze po jedné straně (směrem k ZUŠ), a nebylo uvažováno s parkovacími 
stáními C1, C2 a E;   

b) předkládá varianty studie k projednání komisi výstavby a ÚP a komisi ŽP. 

 k bodu 3. Vítkovecká ul. – RM k dalšímu projednání uvažuje pouze s obousměrným 
provozem po celé délce ulice s tím, že ukládá:  

a) rozpracovat křížení ulice s cestou na SNL, příp. navrhnout zde lavičku, keř apod.; 
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b) projednat s městem Tábor zachování veřejné zeleně v „oblouku“, vč. dosadby stromů či 
keřů.  

Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v. r.     Ludmila Svatková v. r. 
starosta města       místostarostka města  
            


