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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 04.10.2021 

 
Dům s pečovatelskou službou – doplnění domovního řádu, pravidla pro pronájem volných 
úložných skříní (mat. č. 338/2021) 
Usnesení č. 358/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje   
doplnění domovního řádu pro Dům s pečovatelskou službou, ul. K Hájence čp. 1500, Sezimovo 
Ústí, v předloženém znění s účinností od 05.10.2021. 
II. Ukládá 
Ing. Zdeňku Havlůjovi, řediteli p.o. Správa města Sezimovo Ústí zajistit: 

a) vyvěšení doplněného domovního řádu v Domě s pečovatelskou službou, ul. K Hájence,  
čp. 1500, Sezimovo Ústí;  

b) informování nájemců bytů o doplnění domovního řádu. 
III. Schvaluje 
postup pro pronájem volných úložných skříní v Domě s pečovatelskou službou, ul. K Hájence,  
čp. 1500, Sezimovo Ústí dle pravidel uvedených v důvodové zprávě.   
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Platový výměr ředitelky p. o. Městské středisko kultury a sportu od 15.10.2021 (mat. č. 
339/2021) 
Usnesení č. 359/2021 
RM po projednání 
I. 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 15.10.2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Návrh ocenění vítězných prací 26. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše (mat. č. 340/2021) 
Usnesení č. 360/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s předloženým návrhem rozdělení odměn pro soutěžící odměněné v rámci soutěže o Cenu Edvarda 
Beneše. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy – Jihočeský kraj (mat. č. 341/2021) 
Usnesení č. 361/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s názvem „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci 
a správě Digitální technické mapy Jihočeského kraje“, mezi městem Sezimovo Ústí  
a Jihočeským krajem, jejímž předmětem a účelem je závazek obce poskytnout data DTMO  
a data ZPS, DI a TI obce kraji jako podklad pro tvorbu DTM JK a závazek kraje poskytnout obci data 
DTM JK na území obce pro potřeby tvorby DTMO, dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
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Policie ČR – výpůjčka výpočetní techniky pro MKDS (mat. č. 342/2021) 
Usnesení č. 362/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a)  pořízení výpočetní techniky dle specifikace uvedené v důvodové zprávě s předpokládaným 

nákladem max. 30.000 Kč; 
b)  výpůjčku výpočetní techniky dle písm. a) Krajskému ředitelství Policie Jihočeského kraje, 

Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice, IČ: 75151511, za účelem připojení se a monitoring 
městského kamerového dohlížecího systému v Sezimově Ústí ze strany Policie ČR, Obvodní 
oddělení Sezimovo Ústí. 

Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou – zástavní smlouva (mat. č. 343/2021) 
Usnesení č. 363/2021 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM ke schválení návrh na uzavření zástavní smlouvy k pozemkům parc. č. st. 3443 o výměře  
236 m2, parc. č. st. 3444 o výměře 244 m2 a parc. č. st. 3404 o výměře 881 m2, jejichž součástí je 
budova č.p. 1500, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých 
Budějovicích, Katastrální pracoviště Tábor na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území 
Sezimovo Ústí, ve prospěch České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, sídlem: Staroměstské 
nám. 6, 110 15 Praha 1, IČ: 66 00 22 22, jako zástavního věřitele, za účelem zajištění případné 
budoucí pohledávky zástavního věřitele na zaplacení částky ve výši =13.200.000 Kč, která vznikne 
v případě, že město Sezimovo Ústí, coby zástavce, poruší podmínky uvedené v čl. 10, písm. c) a d) 
podprogramu Podporované byty s tím, že zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, a to  
s účinností dle článku 10, písm. e) podprogramu, tj. do 06.08.2041, vše dle předloženého návrhu 
smlouvy. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Odpadové hospodářství – nový typ poplatku za komunální odpad (mat. č. 344/2021) 
Usnesení č. 364/2021 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí   
novou právní úpravu týkající se odpadového hospodářství, zejména v souvislosti s poplatkem za 
komunální odpad. 
II. Předkládá   
ZM ke schválení návrh na zavedení místního poplatku za komunální odpad za obecní systém 
odpadového hospodářství pro rok 2022, na základě obecně závazné vyhlášky. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor 

- ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor 
- ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628, okres Tábor 
- ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor (mat. č. 345/2021) 

Usnesení č. 365/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
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s pronájmem svěřeného majetku – nebytových prostor ve školním roce 2021/2022 p.o. Základní 
škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor těmto nájemcům: 
- ZO OS ECHO Silon a.s., Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 16846958 
- Josef Čížek 
- Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, 

IČ: 00512419 
- Mgr. Helena Havlová 
- Mgr. Jana Richterová 
- Jiří Kamenický 
- Michal Sachr 
- SC vebr-sport, z. s., Ústrašická 287, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 22769536 
- Dana Mikesková 
- SK Viktoria Tábor, z. s., Tábor, Zborovská 2696, 390 03 Tábor, IČ: 00476269 
- Antonín Kupsa 
- Sbor Církve bratrské v Táboře, 390 01 Tábor, Bechyňská 1636/2, IČ: 26520320 
II. Souhlasí 
s pronájmem svěřeného majetku – nebytových prostor ve školním roce 2021/2022 p.o. Základní 
škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor těmto nájemcům: 
- TK Sezimovo Ústí z.s., Nerudova 1248, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 26605082 
- Mgr. Jarmila Hlubinková 
- Mgr. Jana Richterová 
- SK Sezimovo Ústí, z. s., Hromádkova 941, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 14504065 
- Markéta Sedliaková 
- Jóga v denním životě Tábor, z.s., Hradební 196/2, 391 01 Tábor, IČ:60060344 
- DYNAMO Tábor z. s., Dukelská 645/9, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 46641670 
III. Souhlasí 
s pronájmem svěřeného majetku – nebytových prostor ve školním roce 2021/2022 p.o. Základní 
škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor těmto nájemcům: 
- Martina Marhounová, Nová Ves u Chýnova 11, 391 55 Chýnov, IČ 73797618 
- TJ Sokol Sezimovo Ústí, z.s., 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 42360293 
- FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., sportovní areál Soukeník 684, poštovní schránka 44, 391 02 

Sezimovo Ústí, IČ: 47267771 
- Volejbal Tábor, z.s., Havanská 2829/14, 390 05 Tábor, IČ: 69084955 
- Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, 

IČ: 00512419 
- Antonín Zeman 
- Věra Sedláková 
- Jaroslav Dmejchal 
- Karel Kužel 
- Pavel Juračka 
- Tsog Selenge 
- Pavel Hejra 
- Jaroslav Doubek 
- ŠUTROŽROUT, z.s, Kánišova 239/28, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ 22608222 
IV. Ukládá 
statutárním zástupcům příspěvkových organizací dle bodu I až III návrhu na usnesení, aby provedli 
kontrolu návrhů nájemních smluv týkajících se pronájmu svěřeného majetku – nebytových prostor 
ve školním roce 2021/2022 dle bodu I až III návrhu na usnesení, se zaměřením na správný název 
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smluvních stran a osob oprávněných k podpisu smluv, a podali zprávu o výsledcích provedené 
kontroly zřizovateli nejdéle do 16.11.2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 

 
Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za měsíce leden–srpen r. 2021 (mat. č. 
346/2021) 
Usnesení č. 366/2021 
RM po projednání 
I.  Bere na vědomí 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za měsíce leden–srpen r. 2021. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Souhlas se stavbou – kabel NN, lokalita zahrádek „Rybízovna“ (mat. č. 347/2021) 
Usnesení č. 367/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se stavbou s názvem „Sezimovo Ústí: Rudé armády příp. zahrádky“ na pozemcích č.  parc. 217/46 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. parc. 820/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba obec 
a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž vlastníkem je město Sezimovo 
Ústí, a to za podmínky schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti před zahájením stavby. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se stavbou – plynovod (mat. č. 348/2021) 
Usnesení č. 368/2021 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
zřízení služebnosti spočívající v umístění inženýrské sítě – nové plynovodní vedení v délce cca  
4,80 m v pozemku č.  parc. 3/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve 
prospěch pozemku č. parc. st. 2716/1 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na 
dobu neurčitou a úplatně, za cenu 100 Kč/bm vedení + 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 
se stavbou „Plynofikace RD, Táborská č.p. 1071, Sezimovo Ústí 391 01“ na pozemku č.  parc. 3/4 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterém má být stavba 
realizována, a jehož vlastníkem je město Sezimovo Ústí. 
Hlasování: 5A/0N/1Z 
 
Souhlas se stavbou – kanalizace, lokalita „Za Tratí“ (mat. č. 349/2021) 
Usnesení č. 369/2021 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se stavbou splaškové kanalizace na pozemcích č.  parc. 218/2 – ostatní plocha, jiná plocha, č. parc. 
218/102 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  č. parc. 218/65 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. parc. 218/64 – ostatní plocha, jiná plocha, č. parc. 218/56 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, vše obec a k.ú. Sezimovo Ústí, na kterých má být stavba realizována, a jejichž 
vlastníkem je město Sezimovo Ústí,  a to za podmínky schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě 
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a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o smlouvě budoucí darovací 
s VST, s.r.o., před zahájením stavby. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Budoucí výstavba lokality Nechyba III (mat. č. 350/2021) 
Usnesení č. 370/2021 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání tohoto materiálu. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
Termíny jednání ZM v r. 2021  
Usnesení č. 371/2021 
RM po projednání 
I. Upravuje  
usnesení RM č. 315/2021 ze dne 09.08.2021 tak, že se ruší slova: „středa 13.10.2021“. 
Hlasování: 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r. Ludmila Svatková, v. r. 
starosta města místostarostka města        
 


