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Usnesení 

ze schůze Rady města Sezimovo Ústí konané dne 8. 2. 2016 
 
 
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH – podání žádosti o dotaci (mat. č. 45/2016) 
Usnesení č. 26/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM k projednání návrh na schválení: 
a) podání žádosti o dotaci z programu Dotace pro jednotky SDH obcí, vyhlášeného MV – 

generálním ředitelstvím HZS, na projekt: „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Sezimovo 
Ústí“, a realizaci projektu v případě přiznání dotace; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Pořízení dopravního automobilu  
pro JSDH Sezimovo Ústí“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 1.100.000 Kč 
a budou hrazeny z vlastních finančních prostředků města; 
s tím, že nedoporučuje návrh schválit. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
MŠ Lipová – třída pro děti do 3 let – podání žádosti do IROP (mat. č. 27/2016) 
Usnesení č. 27/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání návrh na schválení: 
a) podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa 2: 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 15. výzva: 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality, na realizaci projektu 
„MŠ Lipová Sezimovo Ústí Stavební úpravy-změna užívání části objektu na třídu péče o dítě  
do 3 let“ a jeho realizaci v případě přiznání dotace; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „MŠ Lipová Sezimovo Ústí Stavební 
úpravy-změna užívání části objektu na třídu péče o dítě do 3 let“ tak, že celkové náklady 
projektu budou v maximální výši 2.000.000 Kč a budou hrazeny z vlastních finančních 
prostředků města. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost o dotaci na rekonstrukci vstupu do budovy pošty (mat. č. 34/2016) 
Usnesení č. 28/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání návrh na schválení: 
a) podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje s názvem Podpora 

odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a  
na veřejných prostranstvích, na realizaci projektu stavební rekonstrukce vstupu do budovy 
Sezimovo Ústí, č.p. 664, obec a k.ú. Sezimovo Ústí  s cílem zlepšit přístupnost a užívání tohoto 
objektu občanské vybavenosti osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; 
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b) zajištění spolufinancování akce tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 
320.000 Kč. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce lávky pro cyklisty a chodce přes E55 – podání žádosti do IROP (mat. č. 39/2016) 
Usnesení č. 29/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání návrh na schválení: 
a) podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa 1: 

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 18. výzva: Podpora bezpečnosti dopravy a 
cyklodopravy, na realizaci projektu „Rekonstrukce lávky pro cyklisty a chodce přes E55“ a jeho 
realizaci v případě přiznání dotace; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Rekonstrukce lávky  
pro cyklisty a chodce přes E55“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 
4.000.000 Kč a budou hrazeny z vlastních finančních prostředků města. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Strategický plán rozvoje města Sezimovo Ústí 2016 – 2022 (mat. č. 35/2016) 
Usnesení č. 30/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM k projednání strategický plán rozvoje města Sezimovo Ústí 2016 – 2022.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozhodnutí o ukončení akce výstavba domova důchodců a souhlas s výstavbou domu 
s pečovatelskou službou (mat. č. 36/2016) 
Usnesení č. 31/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí  
 
a)  rozhodnutí o ukončení části investiční akce "Domov důchodců o 6-ti NP - 119 lůžek včetně 

personálního, technického a komerčního zázemí, umístěný na pozemcích parc. č. 199/40, 
199/49, 1235 a 2937, dále elektropřípojka, přípojka teplovodu, vodovodní, kanalizační a 
telefonní přípojka, dále veřejné osvětlení, zpevněné plochy - příjezdová komunikace, 
parkoviště a chodníky, vše umístěné na pozemcích parc. č. 199/40, 199/49, 199/28, 1235, 
2937, 199/14, 199/19, 199/11, 199/26, 199/56, 195/10, 562/1 a 835/3 v k.ú. Sezimovo Ústí" a 
s tím související legislativní kroky, a to v části týkající se stavebních objektů: 
SO 02 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
SO 03 DOMOV DŮCHODCŮ 
SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (příjezdové komunikace, parkoviště, chodníky) 
SO 05 PŘÍPOJKA KANALIZACE 
SO 08 PŘÍPOJKA NN 
SO 09 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
SO 10 PŘÍPOJKA TELEFONU 
SO 11 SADOVÉ ÚPRAVY, ZELEŇ 
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SO 12 PŘELOŽKA KABELOVÉ TELEVIZE 
SO 13 OPLOCENÍ+VRATA; 

b) souhlas s realizací projektu: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem 
v Sezimově Ústí“; 

c) revokaci části usnesení zastupitelstva města č. 13/2011/4 ze dne 7. 4. 2011 tak, že se ruší slova: 
„s touto připomínkou, že finanční prostředky získané navýšením místního koeficientu daně 
z nemovitosti budou vedeny na samostatném podúčtu města Sezimovo Ústí“; 

d) souhlas s využitím finančních prostředků účelově určených na výstavbu domova důchodců a 
finančních prostředků získaných z titulu navýšení místního koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitosti na realizaci projektu: „Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
stacionářem v Sezimově Ústí“. 

Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost o souhlas s poskytnutím peněžitého daru (mat. č. 52/2016) 
Usnesení č. 32/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím peněžního daru při narození prvního občánka města v roce 2016 v hodnotě  
4.000 Kč. 
Hlasování 6A/1N/0Z 
 
Smlouva o správě VO na území města Sezimovo Ústí – dodatek č. 3 (mat. č. 28/2016) 
Usnesení č. 33/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení Dodatek č. 3 ke Smlouvě o správě veřejného 
osvětlení na území města Sezimovo Ústí, uzavřené dne 19. 12. 2005, ev. č. 3/0909/2005/S,  
ve znění pozdějších změn, se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ: 25751018, se sídlem: Praha 
4, Novodvorská 1010/104, PSČ 142 01, dle přiloženého návrhu předmětného dodatku. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Informace o dlužném nájemném a platbách za služby v bytových a nebytových prostorech  
ve vlastnictví města (mat. č. 30/2016) 
Usnesení č. 34/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informace týkající se dlužného nájemného a plateb za služby v bytových a nebytových prostorech 
ve vlastnictví města. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Žádost o splátkový kalendář za nájem a služby – byt č. 29/638 - pí Nebesářová  
(mat. č. 31/2016) 
Usnesení č. 35/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
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uzavření splátkového kalendáře na úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu  
č. 29/638 za období 11,12/2015 a 1/2016, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí – nájemce Nebesařová 
Alena. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 3/602 - pí Koubová (mat. č. 32/2016) 
Usnesení č. 36/2016 
RM po projednání 
I. Neschvaluje 
prodloužení nájemní smlouvy č. 3/602, nájemce Anna Koubová, Lipová ulice č. p. 602, Sezimovo 
Ústí, na dobu určitou do 31. 12. 2016 za stávající nájemné (55 Kč/m²) u bytu, který se nachází 
v domě ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Smlouva o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí – dodatek č. 6 (mat. č. 38/2016) 
Usnesení č. 37/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne  
29. 3. 2000, se společností ENERGIOINVEST, a.s., IČ: 25111183, sídlem: Jana Masaryka 252/6,  
120 00 Praha 2 – Vinohrady, s předmětem nájmu: systém vytápění, tj. stavby, technologické 
zařízení (primární a sekundární rozvody tepla, výměníkové stanice, domovní předávací stanice a 
měřiče tepla), komunikací, pozemků a drobného hmotného investičního majetku, dle přiloženého 
návrhu smlouvy, s tím, že doba trvání uvedené smlouvy bude prodloužena do 31. 5. 2016. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Záměr likvidace stavby – novinový stánek (mat. č. 29/2016) 
Usnesení č. 38/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr likvidace stavby nacházející se na pozemku parc. č. 195/12, druh pozemku: zahrada,  
o výměře 1496 m2, zapsán na LV č. 10001, která je dle geometrického plánu pro vyznačení obvodu 
budovy č. 2582-891/2014, vyhotoveném Ing. Pavlem Dvořáčkem – Geodetická kancelář, sídlem: 
Chýnovská 9, Tábor, který dne 17. 9. 2014 pod č. 108/2014 ověřil Ing. Zdeněk Tejnor a  
za Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor dne 26. 9. 2014 pod č. PGP-
1334/2014-308 potvrdila paní Ludmila Švecová, označena jako parc.č. st. 3343 – zastavěná plocha, 
o výměře 12 m2, a předkládá jej Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Prodej části pozemků č. parc. 74/140 – Pencovi (mat. č. 48/2016) 
Usnesení č. 39/2016 
RM po projednání 
I. Odkládá 
záměr prodeje části pozemku č. parc. 74/140 – zeleň, ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, obec a  
k. ú. Sezimovo Ústí, manželům paní Heleně Pencové a panu Josefu Pencovi, Karenova 972,  
391 01 Sezimovo Ústí.  
Hlasování 7A/0N/0Z 
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Rozpočtová opatření RM na r. 2016 č. 3 – 4 (mat. č. 40/2016) 
Usnesení č. 40/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) rozpočtové opatření RM č. 3 
Název:  Výměna stoupaček – ZŠ Školní náměstí, přeúčtování části připadající na zpracování 
projektu 

ORJ O§ POL Text v tis. Kč 

520 3113 5169 Nákup ostatních služeb, ORG 422 23,0 

600 3113 5171 Opravy a udržování, ORG 4220 -23,0 

   Běžné výdaje 0,0 

 
b) rozpočtové opatření RM č. 4 
Název: Náklady exekuce 

ORJ O§ POL Text v tis. Kč 

100 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náklady 2,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -2,0 

   Běžné výdaje 0,0 

 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření ZM na r. 2016 č. 1 – 3 (mat. č. 41/2016) 
Usnesení č. 41/2016 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení 
a) rozpočtové opatření ZM č. 1 
Název: Příjmy z pronájmu tepleného hospodářství za období leden – březen r. 2016 vč. odvodu 
DPH                        v tis. Kč 

Nedaňové příjmy 689,7 

Běžné výdaje 689,7 

Saldo 0,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 2 
Název: Rekonstrukce Táborské ulice 2.etapa – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
                        v tis. Kč 

Kapitálové výdaje 152,0 

Běžné výdaje -152,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 3 
Název: Úprava financování projektu rekonstrukce Táborské ulice 2. etapa v návaznosti  
na  ukončení financování k 31. 12. 2015 

                        v Kč 

Kapitálové výdaje 173 357,72 
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Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 173 357,72 

 
Hlasování 7A/0N/0Z 
 
Radní Mgr. Petr Peroutka oznámil členům RM, že v projednávaném bodu programu č. 17 je  
ve střetu zájmu, protože je ředitelem příspěvkové organizace města ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí,  
9. května 489. 
 
Základní informace o hospodaření příspěvkových organizací města k 31. 12. 2015  
(mat. č. 42/2016) 
Usnesení č. 42/2016 
RM po projednání 
I. Odkládá 
projednání základní informace o hospodaření příspěvkových organizací města Sezimovo Ústí  
k 31. 12. 2015. 
Hlasování 6A/0N/1Z 
 
Radní Milan Veselý opustil jednání RM. 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Hasičský záchranný sbor JčK, územní odbor Tábor 
(mat. č. 43/2016) 
Usnesení č. 43/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr poskytnout finanční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, územní 
odbor Tábor, Chýnovská 276, 394 56 Tábor, ve výši 20 000 Kč, účelově vázaného na nákup 
hydraulické ruky na nákladní vozidlo RZ 7C2 6216. 
Hlasování 5A/1N/0Z 
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.  
(mat. č. 44/2016) 
Usnesení č. 44/2016 
RM po projednání 
I. Odkládá 
poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených v ČR, o. s.  
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Vydání knihy: „Sezimovo Ústí – paměť starých pohlednic a fotografií“ (mat. č. 26/2016) 
Usnesení č. 45/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Informaci o možnosti vydání knihy: „Sezimovo Ústí – paměť starých pohlednic a fotografií“, 
II. Ukládá 
starostovi města projednat podmínky, možnosti a rozpočet knihy: „Sezimovo Ústí – paměť starých 
pohlednic a fotografií“. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Zápis z 5. schůze Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí (mat. č. 33/2016) 
Usnesení č. 46/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
předložený zápis z 5. schůze Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí, konané dne 
25. 1. 2016, a závěry v něm uvedené. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápis č. 1 ze schůze Komise MHD RM Sezimovo Ústí (mat. č. 49/2016) 
Usnesení č. 47/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 1 ze schůze Komise místního hospodářství a dopravy RM Sezimovo Ústí, konané dne  
1. 2. 2016, s těmito připomínkami: 

 bod číslo 3 zápisu – RM souhlasí s variantou č. 1 

 bod číslo 4 zápisu – požadavek RM na vyčíslení nákladů varianty č. 2 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rekonstrukce MŠ Lipová 649 v Sezimově Ústí – jmenování komisí (mat. č. 37/2016) 
Usnesení č. 48/2016 
RM po projednání 
I. Jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, členů komise pro posouzení a hodnocení 
kvalifikace uchazečů a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na stavební zakázku: 
„Rekonstrukce MŠ Lipová 649 v Sezimově Ústí“: 

- Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města Sezimovo Ústí; 
- Bc. Jan Novotný, vedoucí odboru SÚPŽPD MěÚ Sezimovo Ústí; 
- Ing. Vladimír Líkař, autorizovaný technik, projektant; 
- Ing. Jiří Prokop, referent dopravy a MH MěÚ Sezimovo Ústí; 
- Mgr. Gabriela Ťoupalíková, ředitelka MŠ Lipová. 

II. Jmenuje 
náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami, členů komise pro posouzení a hodnocení 
kvalifikace uchazečů a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek na stavební zakázku: 
„Rekonstrukce MŠ Lipová 649 v Sezimově Ústí“: 

- Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí 
- Ludmila Svatková, místostarostka města Sezimovo Ústí; 
- Bc. Tomáš Vácha, vedoucí odd. SÚ MěÚ Sezimovo Ústí; 
- Ing. Lenka Matoušková, referent odd. SÚ MěÚ Sezimovo Ústí; 
- Mgr. Lenka Vocílková, zást. ředitelky MŠ Lipová. 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 46/2016) 
Usnesení č. 49/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vydání souhlasného vyjádření dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě přijatých žádostí Úřadu práce ČR - krajská pobočka 
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v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Tábor, ze dne 17.12.2015, č.j. 89297/2015/TAB a  
ze dne 22.01.2016 č.j. 87022/2015/TAB, 22784/2014/TAB, 53188/2015/TAB, 5646/2014/TAB, 
4676/2014/TAB, 5271/2014/TAB, 25686/2015/TAB, 5833/2014/TAB, 4995/2014/TAB, 
75462/2015/TAB, 16653/2015/TAB, 24714/2014/TAB, 5739/2014/TAB, 5036/2014/TAB, 
5607/2014/TAB, 5662/2014/TAB, 4582/2014/TAB, 5677/2014/TAB, ve věci souhlasu obce  
s doplatkem na bydlení v ubytovacím zařízení JITŘENKA, ul. Průmyslová 651, Sezimovo Ústí II, 
provozovatel: PIKOLA s.r.o. IČ: 26061309, sídlem: Budějovická 503/25, 390 02 Tábor, v žádostech 
uvedeným 24 osobám s tím, že toto souhlasné vyjádření je vydáváno na dobu určitou do 31. 12. 
2016 a poznámkou, že měsíční nájemné v bytech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí činí ve většině 
případů 39 Kč/m2. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Přísedící Okresního soudu v Táboře – pí Čančurová (mat. č. 47/2016) 
Usnesení č. 50/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se zvolením paní Vladislavy Čančurové, nar. 7. 12. 1970, trv. bytem Zahradní 796,  
391 02 Sezimovo Ústí, přísedící Okresního soudu v Táboře.  
II. Předkládá 
zastupitelstvu města návrh na zvolení paní Vladislavy Čančurové, nar. 7. 12. 1970, trv. bytem 
Zahradní 796, 391 02 Sezimovo Ústí, přísedící Okresního soudu v Táboře. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Informace o stížnosti Mgr. Pavly Ambrožové (mat. č. 50/2016) 
Usnesení č. 51/2016 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
informaci o stížnosti Mgr. Pavly Ambrožové a předkládá ji ZM Sezimovo Ústí k projednání. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Záměr výstavby kompostárny (mat. č. 51/2016) 
Usnesení č. 52/2016 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
se spoluprací města Sezimovo Ústí s městy Tábor a Planá nad Lužnicí při řešení nakládání  
s bioodpadem z aglomerace uvedených měst. 
II. Doporučuje 
ZM schválit spolupráci při řešení nakládání s bioodpadem z aglomerace měst Sezimovo Ústí, Tábor 
a Planá nad Lužnicí. 
III. Bere na vědomí  
přípravu studie řešení nakládání s bioodpadem z aglomerace měst Sezimovo Ústí, Tábor a Planá 
nad Lužnicí, zajišťovanou městem Tábor. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Souhlas s umístěním sídla spolku – Sbor dobrovolných hasičů Tábor (mat. č. 53/2016) 
Usnesení č. 53/2016 
RM po projednání 
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I. Souhlasí 
s umístěním sídla spolku – Sbor dobrovolných hasičů Tábor, IČ 650 18 508, na adrese Táboritů 619, 
391 02 Sezimovo Ústí. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Projekt ZUŠ Sezimovo Ústí – Koncert pro Světlušku – záštita starosty města (mat. č. 54/2015) 
Usnesení č. 54/2016 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
převzetí záštity nad projektem: „ZUŠ Sezimovo Ústí - Koncert pro Světlušku“ starostou města 
Sezimovo Ústí.   
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
 

Mgr. Ing. Martin Doležal v. r.                            Ludmila Svatková v. r.  
       starosta města                 místostarostka města 

 


