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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20.09.2021 

 
Bezúplatný převod movitého majetku (vánoční výzdoba) – Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 
326/2021) 
Usnesení č. 346/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
bezúplatný převod vánoční výzdoby, a to 12 ks LED rampouchů snow fall 65 cm/72 LED, studená 
bílá, vč. napájecích kabelů 230 V, prodlužovacích kabelů a 24 ks konektorů 230 V, v pořizovací ceně 
11.960,85 Kč vč. DPH, z vlastnictví města Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 
Sezimovo Ústí, do vlastnictví Správy města Sezimovo Ústí, p.o., IČ: 71238522, sídlem:  
Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí.  
Hlasování: 5A/0N/0Z 
 
Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ 9. května (mat. č. 327/2021) 
Usnesení č. 347/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
s účinností od 01.09.2021 platový výměr Mgr. Petra Peroutky, ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, dle důvodové zprávy. 
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
VST – záměr převodu prodloužení vodovodu Hromádkova I (mat. č. 328/2021) 
Usnesení č. 348/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  

záměr převodu stavebního objektu 04 – Vodovod prodloužení vybudovaného v rámci akce: 
„Stavební úpravy ulice Hromádkova – prodloužení vodovodního řadu Sezimovo Ústí“, a to do 
vlastnictví Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o., se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor,  
IČ: 26069539, za kupní cenu ve výši 160.508,92 Kč bez DPH, 194.215,79 Kč vč. DPH,  
a předkládá jej k projednání ZM. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 494/25, ulice Lipová, Sezimovo Ústí – nájemce xx (mat. č. 
329/2021) 
Usnesení č. 349/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 494/25, ulice Lipová č. p. 494, Sezimovo Ústí – nájemce xx, 
do 30.11.2021.  
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Prodej bytových jednotek č. 621/25, 621/26, 621/27, 621/28 a 621/29, ul. Dukelská (mat. č. 
330/2021) 
Usnesení č. 350/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 



2 

 

a) záměr prodeje bytové jednotky č. 621/25, o velikosti 3+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží 
domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 459/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům xx a xx za kupní cenu ve výši 432.136 Kč, vše 
dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 6. 1. 2010 a Dohody o změně v osobě účastníka 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 19.01.2016; 

b) záměr prodeje bytové jednotky č. 621/26, o velikosti 1+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží 
domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 180/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, panu xx za kupní cenu ve výši 168.045 Kč a zároveň 
zrušení zástavního práva smluvního k výše uvedenému, vše dle Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě a o zástavní smlouvě ze dne 14.01.2011; 

c) záměr prodeje bytové jednotky č. 621/27, o velikosti 2+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží 
domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 284/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům xx za kupní cenu ve výši 263.807 Kč, vše dle 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 24.06.2009; 

d) záměr prodeje bytové jednotky č. 621/28, o velikosti 2+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží 
domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 210/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, paní xx za kupní cenu ve výši 184.124 Kč, vše dle 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.06.2009; 

e) záměr prodeje bytové jednotky č. 621/29, o velikosti 3+0, umístěné v 5. nadzemním podlaží 
domu č. p. 621, který se nachází v ulici Dukelská, na pozemku parc. č. st. 594/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 492/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce na budově č. p. 621 a k pozemku parc. č. st. 594/1, jak je uvedeno na LV č. 4167  
a č. 2400 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, paní xx za kupní cenu ve výši 457.316 Kč, vše dle 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 24.06.2009; 

a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření rady města na r. 2021 č. 21 a 22 (mat. č. 331/2021) 
Usnesení č. 351/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 21 
Název: Přijetí dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 
 
ORJ Odd§ POL UZ Text  tis. Kč 

300  4111 98 071 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 260 

100 6114 5169 98 071 Nákup ostatních služeb 260 

    Saldo 0 
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b) rozpočtové opatření RM č. 22 
Název: Přeúčtování neinvestičního výdaje (pořízení LCD monitoru + USB karty) na výdaj investiční 
v návaznosti na platné účetní předpisy  
 
ORJ Odd§ POL Text  tis. Kč 

500 5311 5171 Opravy a udržování -9 

500 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 9 

   Saldo 0 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Změna rozpisu rozpočtu č. 6–8/2021 (mat. č. 332/2021) 
Usnesení č. 352/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. 6 
Název: Oprava chodníku „Dukelská III COP a Dukelská II 610 Sezimovo Ústí“ 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 2219 5171 Oprava a udržování 1 022 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -1 022 

      Běžné výdaje 0 

 
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. 7 
Název: Výměna kalových čerpadel v budově MěÚ Sezimovo Ústí (havarijní stav) 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

650 6171 5171 Oprava a udržování 173 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -173 

      Běžné výdaje 0 

 
c) Změnu rozpisu rozpočtu č. 8 
Název: Pořízení lavičky k domu s pečovatelskou službou 
 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

100 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -14 

      Běžné výdaje 0 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Oprava chodníku Dukelská III COP a Dukelská II 610 – výběr zhotovitele (mat. č. 334/2021) 
Usnesení č. 353/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zprávu z otevření, posouzení a hodnocení nabídek týkající se výběrového řízení na výběr 
dodavatele na stavební zakázku: „Oprava chodníku Dukelská III COP a Dukelská II 610 Sezimovo 
Ústí“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou jako nejlepší, kterou je 
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PL BEKO s.r.o., Olší 20, 391 61 Opařany, IČ: 280 76 826, nabídková cena za dílo činí 844.316,28 Kč 
bez DPH, 1.021.623,00 Kč s DPH 21 %. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
NAŠE ODPADKY, z.s. (mat. č. 333/2021) 
Usnesení č. 354/2021 
RM po projednání 
I. Neschvaluje  
členství ve spolku NAŠE ODPADKY, z.s. 
II. Neschvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 4.500 Kč pro spolek NAŠE ODPADKY, z.s. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu ul. Pod Kovosvitem (mat. č. 335/2021) 
Usnesení č. 355/2021 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání tohoto materiálu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Žádost o souhlas s nabytím účelově určeného daru (ZŠ a MŠ 9. května 489, okres Tábor) (mat. č. 
336/2021) 
Usnesení č. 356/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru v celkové výši 64 050 Kč 
Základní školou a Mateřskou školou Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor, IČ: 70938318. 
Finanční dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4,  
IČ: 24231509 bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem  
13 žáků ve školním roce 2021/2022 (období od 01.10.2021 do 30.06.2022). Dar bude poskytnut 
ve dvou etapách; část ve výši 20.130 Kč je určena pro r. 2021 a část ve výši 43.920 Kč pro r. 2022. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. Ludmila Svatková, v. r. 
starosta města místostarostka města        
 


