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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 11. 2019 

 
Návrh OZV č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (mat. č. 369/2019) 
Usnesení č. 363/2019 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o rozúčtování skutečných nákladů na osobu souvisejících se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu v roce 2018.  
II. Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
s účinností od 1. 1. 2020 s tím, že RM se přiklání k variantě B typ 2 doplněného návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Návrh OZV č. 4/2019, o místních poplatcích (mat. č. 367/2019) 
Usnesení č. 364/2019 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí   
informaci o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ze 
dne 15. 10. 2019 a návrh nové OZV č. 4/2019, o místních poplatcích, která změny zákona reflektuje. 
II. Předkládá   
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místních poplatcích, dle 
předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Návrh OZV č. 5/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním materiálem (mat. č. 
356/2019) 
Usnesení č. 365/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem, dle upraveného návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Zásady pro prodej bytů v r. 2020 (mat. č. 370/2019) 
Usnesení č. 366/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení Zásady pro prodej bytů v domech č. p. 493, 497, 535, 601, 603, 604, 
606, 621, 622, 675 a 678, vše v obci  a k.ú. Sezimovo Ústí: 
1) Cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí v roce 2020 součet částek  

8.884 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, 
lodžií a balkónů) a 3.071 Kč/m2 podlahové plochy lodžií či balkónů, sklepů či sklepních kójí. 
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2) Cena bytu při úhradě 50 % kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající části kupní ceny do 
5 let činí v roce 2020 součet částek 9.679 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání 
podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, lodžií a balkónů) a 3.333 Kč/m2 podlahové plochy 
sklepa nebo sklepní kóje a balkónů či lodžií; pohledávka na doplatek kupní ceny bude zajištěna 
zástavním právem města k převáděnému bytu. 

3) Kupujícím bytu může být nájemce bytu, jeho příbuzný v řadě přímé nebo jeho sourozenec, 
společně s nimi i manžel kupujícího. Tato skutečnost bude prokazována formou čestného 
prohlášení žadatele. 

4) Pro určení, zda se koupě bytu uskutečňuje v roce 2020 či v jiném roce, je určující datum 
schválení koupě zastupitelstvem města. 

5) Tyto zásady se uplatní i pro budoucí koupě bytů v půdních vestavbách výše uvedených 
bytových domů s tím, že oprávněné osoby mají právo uzavřít po dobu platnosti těchto zásad 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které jim vznikne povinnost zaplatit kupní cenu 
odvozenou od započitatelné plochy bytu s možností zápočtu předplaceného nájemného na 
úhradu kupní ceny a právo uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po uplynutí lhůty, po 
kterou nesmí město dle podmínek o přijetí dotace na výstavbu těchto bytů převést předmětný 
byt.  

6) V případě, že je předmětem prodeje či budoucího prodeje byt v domě, ve kterém bylo  
v období pěti kalendářních let předcházejících datu podání žádosti o koupi provedeno 
technické zhodnocení, financované mj. i prostřednictvím příspěvku města Sezimovo Ústí  
do fondu oprav tohoto domu, zvyšuje se kupní cena bytu dle odst. 1, resp. 2 těchto Zásad o 
zůstatkovou hodnotu předmětného technického zhodnocení připadajícího na prodávaný byt. 

7) Pro koupě bytů, ve kterých město provedlo oproti odst. 6 pouze výměnu oken, se kupní cena 
navyšuje o paušální částku nákladů této výměny ve výši 9.952 Kč za každé vyměněné velké 
střešní okno, 6.614 Kč za každé vyměněné malé střešní okno (koupelna, WC) a 7.302 Kč za 
každé jiné vyměněné okno. 

8) V předmětné kupní smlouvě bude sjednána smluvní pokuta pro případ převodu bytu na třetí 
osobu v období dvou let od podpisu kupní smlouvy ve výši odpovídající 45 % z kupní ceny 
tohoto bytu, zaokrouhlená na celé sto koruny nahoru. 

9) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2020. 
 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Stavební úpravy Prokopa Holého – dodatek č. 3 k SoD (mat. č. 368/2019) 
Usnesení č. 367/2019 
RM po projednání 
I. Souhlasí  
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2018 mezi městem Sezimovo Ústí a 
společností HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem:  Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, na 
stavební zakázku: „„Sezimovo Ústí - Prokopa Holého - vodovod, kanalizace a rekonstrukce 
komunikace““ s tím, že předmětem dodatku bude úprava ceny v návaznosti na více-/méně- práce 
dle předloženého návrhu a změnových listů.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Veřejná zakázka: „Novostavba parkoviště – ul. Rudé armády“ (mat. č. 371/2019) 

- COLAS CZ, a. s., Jihlava 
- STRABAG Odštěpný závod České Budějovice, České Budějovice 
- DAICH spol. s r. o., Josef Kubík, Tábor 
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- HES stavební s.r.o., Praha 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Tábor 

Usnesení č. 368/2019 
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 výběr dodavatele na stavební zakázku: „Novostavba parkoviště – ul. Rudé 
armády, Sezimovo Ústí“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou jako nejlepší, kterou je 
STRABAG a.s., na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Provozní jednotka Soběslav, na Švadlačkách 
478/II, 392 01 Soběslav, IČ: 60838744, nabídková cena za dílo činí 4.218.830,52 bez DPH 
5.104.784,93 Kč s DPH 21%. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemních smluv na nájem bytů č. p. 638 uzavřených na dobu určitou do 31. 12. 
2019 (mat. č. 351/2019) 
Usnesení č. 369/2019 
RM 
I. Odkládá 
projednání uvedeného materiálu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemních smluv na nájem bytů uzavřených na dobu určitou do 31. 12. 2019 (mat. č. 
352/2019) 
Usnesení č. 370/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na dobu neurčitou za smluvní nájemné u bytů, které se 
nacházejí v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 490/18  Kosová Zuzana č. p. 490, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 609/05 Pavličková Olga č. p. 609, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí 
č. bytu 627/33 Bočánková Jiřina č. p. 627, Školní náměstí, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1113/04 Meišnerová Naděžda č. p. 1113, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí 
II. Schvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 30. 6. 2020 za smluvní nájemné u bytů, které se 
nachází v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 75/06           Faltus Milan                       č. p. 75, Husovo náměstí, Sezimovo Ústí 
č. bytu 491/10 Kurzweil Jaroslav č. p. 491, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 494/09 Šoul Jiří č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 602/04 Faladová Aneta č. p. 602, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 602/19 Novák Jiří č. p. 602, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 627/13 Hrbek  Petr č. p. 627, Školní náměstí, Sezimovo Ústí 
č. bytu 627/32 Klíma Tomáš č. p. 627, Školní náměstí, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1111/04 Nováková Petra č. p. 1111, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1111/46 Janovská Jindřiška č. p. 1111, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1500/2.1 Vančurová Hana č. p. 1500, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí 
č. bytu 1500/3.1 Gulkášová Anděla č. p. 1500, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí 
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č. bytu 1500/4.1 Kromp Rudolf č. p. 1500, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí 
III. Schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem Karlem Sekalem, trv. bytem Lipová 491, 391 02 
Sezimovo Ústí za byt č. 491/11, na dobu určitou do 31. 12. 2020 s možností prodloužit nájemní 
vztah výhradně na dobu určitou.  
IV. Schvaluje 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na dobu určitou do 31. 12. 2020 za smluvní nájemné u 
bytů, které se nacházejí v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 490/19             Devera Petr         č. p. 490, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 494/25    Lehečková Johanka        č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 494/26    Novotná Monika         č. p. 494, Lipová ulice, Sezimovo Ústí 
č. bytu 638/33             Prokopová Martina         č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
V. Schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 3. 2020 za smluvní nájemné u bytů, 
které se nacházejí v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 638/25             Sedláček Martin               č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
VI. Schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou do 28. 2. 2022 za smluvní nájemné u bytů, 
které se nacházejí v domech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí: 
č. bytu 638 / 24     Zámostný Pavel    č. p. 638, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 638/21, Dukelská ul. (mat. č. 353/2019) 
Usnesení č. 371/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 638/21, Dukelská ulice 
č. p. 638, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle 
pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 1.975 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Výběrové řízení na byt č. 602/1, Lipová ul. (mat. č. 354/2019) 
Usnesení č. 372/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 602/1, Lipová ulice č. p. 
602, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 1, který bude pronajat zájemci formou obálkové metody dle 
pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Minimální výše základního 
měsíčního nájemného bude činit 1.661 Kč. Délka platebního období je stanovena na 3 měsíce. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Doplnění nájemní smlouvy na byt č. 490/8, Lipová ul. – p. Čančura (mat. č. 357/2019) 
Usnesení č. 373/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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doplnění nájemní smlouvy pana Jana Čančury (doba určitá) na byt č. 490/8, Lipová ulice č. p. 490, 
Sezimovo Ústí, o velikosti 2 + 1, o celkové ploše 52,10 m², o dalšího nájemce, a to družku Marii 
Hadáčkovou, trvale bytem Lipová 490, Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2826/2 – pí Stuparovičová Soukupová (mat. č. 366/2019) 
Starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal předložil RM žádost pí Stuparovičové Soukupové, o koupi 
části pozemku, z důvodu zřízení parkovacího místa a získání bezproblémového přístupu k pozemku 
ve vlastnictví žadatelky – lokalita zahrádek za lávkou v Sezimově Ústí I, k. ú. Planá nad Lužnicí. 
Usnesení č. 374/2019 
RM po projednání 
I. Neschvaluje  
záměr prodeje části pozemku č. parc. 2826/2 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře cca 350 m2, obec a k. ú. Planá nad Lužnicí.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
TJ SOKOL Sezimovo Ústí - žádost o investiční dotaci (mat. č. 360/2019) 
Usnesení č. 375/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí k projednání poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s., Sezimovo 
Ústí 391 01, IČ: 42360293 ve výši 18.300 Kč na dofinancování nákladů za nákup zahradního 
traktoru. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – říjen r. 2019 (mat. č. 
361/2019) 
Usnesení č. 376/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí na vědomí základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden 
- říjen r. 2019. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
MŠ Zahrádka – převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic (mat. č. 
362/2019) 
Usnesení č. 377/2019 
I. Schvaluje 
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace PO Mateřská škola 
Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, IČ 70938296, ve výši 50 000 Kč. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
MŠ Lipová – převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic (mat. č. 
363/2019) 
Usnesení č. 378/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 



6 

 

převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace PO Mateřská škola 
Sezimovo Ústí, Lipová 649, IČ 70938326, ve výši 366 018,42 Kč. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 364/2019) 
Usnesení č. 379/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 64 
Název: Poskytnutí investičního transferu PO Mateřská škola Zahrádka, Kaplického 1037, 
IČ 70938296 na pořízení kotle na vaření čaje z důvodu havárie na původním přístroji 
 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 

425 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO 100,0 
700  6409 5901 Nespecifikované rezervy -100,0 

   Výdaje celkem 0,0 
 
b) rozpočtové opatření RM č. 65 
Název: Změna rozpisu rozpočtu – poskytnutí občerstvení klientům domu s pečovatelskou 
službou při jejich setkávání 
ORJ O§ POL Text tis. Kč 

100 4351 5175 Občerstvení 2,0 
100  4351 5169 Nákup ostatních služeb -2,0 

   Běžné výdaje 0,0 
 
c) rozpočtové opatření RM č. 66 
Název: Navýšení investičních výdajů projektu Parkoviště ul. Rudé armády Sezimovo Ústí na základě 
výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby 

tis. Kč 
Kapitálové výdaje 46,0 
Běžné výdaje - 46,0  
Výdaje celkem              0,0 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 
ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 
650 2219 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 970 46,0 
Hlasování 6A/1N/0Z 
 
Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 365/2019) 
Usnesení č. 380/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2019 č. 61 – 64: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 61 
Název: Změna části rozpočtu PO Městské středisko kultury a sportu – Přesun části neinvestičního 
příspěvku do investičních transferů    
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ORJ O§ POL TEXT tis. Kč 
450 3319 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 210,0 

450 3319 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím -210,0 

   Výdaje celkem 0,0 
 
b) rozpočtové opatření ZM č. 62 
Název: Prodej bytu vč. pozemku č. 661/5, k. ú. a obec Sezimovo Ústí 

       tis. Kč 
Kapitálové příjmy 560,9 
Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

-560,9 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 63 
Název: Navýšení neinvestičního transferu MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649, z důvodu změny 
odpisového plánu navazujícího na realizaci projektu „Přírodní zahrada“  
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  Kč 

427 3111 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 9 048,0 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 64 
Název: Investiční akce Komunikace Prokopa Holého, Klášterní – navýšení celkových výdajů projektu 
                                                                                           tis. Kč 
Kapitálové výdaje   270,0 
Běžné výdaje -270,0 
Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 
650 2212 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 710 270,0 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Poskytnutí věcného daru pro seniory a opatrovance (mat. č. 350/2019) 
Usnesení č. 381/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
poskytnutí věcného daru v celkové výši 17.000 Kč v podobě mikulášských balíčků pro seniory 
využívající Pečovatelskou službu města Sezimovo Ústí, a v podobě vánočních balíčků a vánočních 
pozorností pro seniory využívající Pečovatelskou službu města Sezimovo Ústí, dále pro bývalé 
občany města Sezimovo Ústí, kteří v současné době žijí v domovech seniorů a obdobných 
zařízeních v okrese Tábor a nejbližším okolí, a pro opatrovance města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 355/2019) 
Usnesení č. 382/2019 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí na vědomí informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Platový výměr pro ředitele ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 (mat. č. 358/2019) 
Usnesení č. 383/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 1. 11. 2019 platový výměr pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Sezimovo 
Ústí, 9. května 489, okres Tábor, Mgr. Petra Peroutku, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Návrh odměn pro ředitele/lky ZŠ a MŠ (mat. č. 359/2019) 
Usnesení č. 384/2019 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
odměny pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2019/2020, 
dle předloženého návrhu. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ing. Martin Doležal                 Ludmila Svatková 
        starosta města                              místostarostka města 
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