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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 12.07.2021 

 
Pronájem výkl. skříně č. 2, Husovo nám. čp. 75 a výkl. skříně č. 5, nám. T. Bati čp. 664, Sezimovo 
Ústí (mat. č. 257/2021) 
Usnesení č. 284/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 

pronájem malé výkladní skříně č. 2, Husovo nám. čp. 75, Sezimovo Ústí – na základě výběrového 
řízení a nabídky ročního nájemného ve výši 621 Kč firmě Reality 504 s.r.o., Staniměřice 5, 391 43 
Mladá Vožice, IČ: 04672135. 
II. Neschvaluje 
pronájem malé výkladní skříně č. 5, nám. T. Bati čp. 664, Sezimovo Ústí – na základě výběrového 
řízení a nabídky ročního nájemného ve výši 1.121 Kč firmě Reality 504 s.r.o., Staniměřice 5, 391 43 
Mladá Vožice, IČ: 04672135. 
III. Schvaluje 
pronájem malé výkladní skříně č. 5, nám. T. Bati čp. 664, Sezimovo Ústí, a to ½ Komunistické straně 
Čech a Moravy, ¼ VZO OS důchodci s.r.o. Silon a ¼ OS KOVO, základní organizace Kovosvit a.s., 
Sezimovo Ústí za roční nájemné ve výši 1.000 Kč. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce ulice Hromádkova I – D1 k SoD (mat. č. 267/2021) 
Usnesení č. 285/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Stavební úpravy ulice Hromádkova – Sezimovo 
Ústí“ s dodavatelem PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec, IČ: 076 08 659, týkající se 
vyčíslení méněprací a víceprací a v tom smyslu i navýšení ceny díla o částku 225.150 Kč bez DPH 
resp. 272.431,50 Kč s DPH. Původní cena za dílo činí 4.399.769,43 Kč bez DPH, 5.323.721,01 Kč  
s DPH 21 %, nová cena za dílo činí 4.624.919,43 Kč bez DPH 5.596.152,51 Kč s DPH 21 %. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
VST Tábor – pacht vodovodu Hromádkova I (mat. č. 273/2021) 
Usnesení č. 286/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  

uzavření smlouvy o pachtu a užívání věci týkající se užívání vodního díla Prodloužení vodovodního 
řadu Hromádkova, vybudovaného městem Sezimovo Ústí v rámci akce: „Stavební úpravy ulice 
Hromádkova – prodloužení vodovodního řadu Sezimovo Ústí“, a to s Vodárenskou společností 
Táborsko s.r.o., se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
Nařízení č. 1/2021 Tržní řád (mat. č. 268/2021) 
Usnesení č. 287/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Výzvu ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, č.j.  KUJCK 47281/2021 ze dne 27.04.2021. 
II. Ruší 
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usnesení Rady města Sezimovo Ústí č. 103/2019 část III ze dne 25.03.2019, a to s účinností 
k 16.07.2021. 
III. Schvaluje 
s účinností k 17.07.2021 nařízení č. 1/2021, kterým se vydává Tržní řád, dle předloženého návrhu 
tohoto právního předpisu obce. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM ze dne 26.05.2021 a 16.06.2021 
(mat. č. 269/2021) 
Usnesení č. 288/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Zápis ze schůze komise výstavby a územního plánování RM ze dne 26.05.2021 a 16.06.2021 bez 
připomínek. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
Souhlas s užitím znaku města – sport. gymnastika TJ Spartak MAS (mat. č. 270/2021) 
Usnesení č. 289/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s užitím znaku města Sezimovo Ústí na webových stránkách oddílu sportovní gymnastiky  
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí v sekci Partneři, a to bezúplatně. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
Schválení uzavření nájemních smluv k podporovaným bytům v Domě s pečovatelskou službou, 
K Hájence čp. 1500 (mat. č. 271/2021) 
Usnesení č. 290/2021 
RM po projednání 
I. Revokuje  
usnesení č. 264/2021 z 21.06.2021.  
II. Schvaluje 
uzavření nájemních smluv k podporovaným pečovatelským bytům v Domě s pečovatelskou 
službou, ul. K Hájence čp. 1500 (dále jen DPS), o velikosti 1+kk s žadateli z pořadníku žadatelů o 
pronájem bytů v DPS, který byl sestaven Bytovou komisí Rady města Sezimovo Ústí dne 
19.05.2021, dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro uzavírání nájemních smluv, dle 
návrhu předloženého v příloze č. 1. 
III. Schvaluje 
uzavření nájemních smluv k podporovaným pečovatelským bytům v Domě s pečovatelskou 
službou, ul. K Hájence čp. 1500 (dále jen DPS), o velikosti 1+kk s žadateli z pořadníku žadatelů o 
pronájem bytů v DPS, který byl sestaven Bytovou komisí Rady města Sezimovo Ústí dne 
19.05.2021, dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro uzavírání nájemních smluv, dle 
návrhu předloženého v příloze č. 2. 
Hlasování: 4A/0N/0Z 
 
Kontrola zápisů a usnesení RM k 30.06.2021 (mat. č. 272/2021) 
Usnesení č. 291/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí  
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předloženou zprávu o kontrole zápisů a usnesení RM ze dne: 11.01.2021, 14.01.2021, 25.01.2021, 
08.02.2021, 22.02.2021, 01.03.2021, 08.03.2021, 22.03.2021, 29.03.2021, 07.04.2021, 12.04.2021, 
26.04.2021, 03.05.2021, 07.05.2021, 10.05.2021, 17.05.2021, 24.05.2021, 26.05.2021, 07.06.2021, 
16.06.2021, 21.06.2021, 29.06.2021. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář (mat. č. 274/2021) 
Usnesení č. 292/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
Uzavření splátkového kalendáře za nájem a služby, spojené s užíváním bytu č. 602/24, za měsíc 
červen 2021, Lipová ulice č. p. 602, Sezimovo Ústí – nájemce xx, za poplatek ve výši  
400 Kč, dle pokynu RM ze dne 20.06.2016. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2021 č. 24–26 (mat. č. 275/2021) 
Usnesení č. 293/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 24 
Název: Přijetí příspěvku na pořízení územní studie na lokalitu Nechyba. 

       tis. Kč 

Nedaňové příjmy 61 

Běžné výdaje 61  

Saldo 0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 25 
Název: Kupní smlouva dle usnesení ZM č. 41/2021/15 ze dne 09.06.2021. 

            tis. Kč 

Kapitálové výdaje 30 

Běžné výdaje -30 

Výdaje celkem 
 

      0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT  tis. Kč 

650 2212 6130 Pozemky 30 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 26 
Název: Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v návaznosti na příslušná usnesení zastupitelstva 
města o prodeji majetku. 

       tis. Kč 

Kapitálové příjmy 740 

Běžné výdaje 740  

Saldo 0 

Hlasování: 5A/0N/0Z 
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Změna odpisového plánu MŠ Lipová (mat. č. 276/2021) 
Usnesení č. 294/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se změnou odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649, 
IČ: 70938326 dle Přílohy č. 1. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Pronájem části pozemku č. parc. 368/8 – ContiTrade Services s.r.o. (BestDrive) (mat. č. 
277/2021) 
Usnesení č. 295/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
záměr pronájmu 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: 41193598, se sídlem 
Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, za nájemné ve výši 70 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a v rozsahu dle situačního nákresu, za účelem umístění lodního 
kontejneru. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v budově MŠ 9. května 600 (mat. č. 278/2021) 
Usnesení č. 296/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žádost ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, IČ: 709 38318, o navýšení provozního příspěvku za 
účelem opravy havarijního stavu dešťové kanalizace v budově MŠ 9. května 600 (svěřený majetek). 
II. Souhlasí 
s realizací opravy havarijního stavu dešťové kanalizace v budově MŠ 9. května 600 (svěřený 
majetek). 
III. Souhlasí 
s provedením rozpočtového opatření organizace ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 pro r. 2021 
(úprava rozpočtu organizace r. 2021) tak, že oprava dle bodu II bude zainvestována z plánovaných 
úspor hospodaření organizace v návaznosti na omezení výuky ve školách z důvodu pandemie 
COVID-19.    
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti umístění nádrže na vodu a svodu (mat. č. 279/2021) 
Usnesení č. 297/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti umístění nádrže na dešťovou vodu v pozemku č. parc. 74/154 – ostatní plocha, 
zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 8 m2 vč. svodu dešťové vody, jako služebnost 
pozemkovou ve prospěch pozemku č. parc. 74/195 – ostatní plocha zeleň, obec a k.ú. Sezimovo 
Ústí, na dobu neurčitou, úplatně, za částku 1.000 Kč/rok + 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 
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se stavbou – umístění nádrže na dešťovou vodu a svodu dešťové vody na pozemku č. parc. 74/154 
– ostatní plocha, zeleň, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba realizována, a jehož 
vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. Ludmila Svatková, v. r.           
            starosta města           místostarostka města       


