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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 30.08.2021 

 
Zápis č. 8/2021 z bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 25.08.2021 (mat. č. 313/2021) 
Usnesení č. 332/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 8/2021 z Bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 25.08.2021. 
II. Souhlasí 
s uzavřením nájemních smluv na podporované pečovatelské byty v Domě s pečovatelskou službou,  
ul. K Hájence 1500 (dále DPS), o velikosti 1+kk se žadateli dle přiloženého pořadníku, který byl 
sestaven dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v DPS a pro uzavírání nájemních smluv.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 314/2021) 
Usnesení č. 333/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí na vědomí informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Dopravní automobil pro poskytování sociálních služeb pro převoz klientů – přijetí dotace z MPSV 
(mat. č. 315/2021) 
Usnesení č. 334/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM ke schválení přijetí dotace na realizaci projektu: „Město Sezimovo Ústí – nákup vozidla pro 
pečovatelskou službu“ v předpokládané výši 290.400 Kč podle zveřejněného Seznamu akcí 
schválených k podpoře z 11. výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí, z programu Rozvoj a 
obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310 pro rok 2021 ze dne 27.08.2021.  
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
Platový výměr ředitelky ZŠ Švehlova (mat. č. 316/2021) 
Usnesení č. 335/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
oznámení o provedení změny organizačního řádu Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, 
okres Tábor, s účinností od 01.09.2021 s tím, že považuje provedenou změnu organizačního řádu 
za účelovou a v tom smyslu vyslovuje pochybnost o hospodárnosti, účelnosti a efektivitě nakládání 
s veřejnými prostředky ze strany statutárního zástupce školy. 
II. Schvaluje 
s účinností od 01.09.2021 platový výměr Mgr. Janě Šindelářové, ředitelce Základní školy Sezimovo 
Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, dle přílohy č. 4 materiálu. 
Hlasování: 7A/0N/0Z 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.   Ludmila Svatková, v. r.            
          starosta města   místostarostka města 


