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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 2. 2017 

 
Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem - Dohoda o ukončení příkazní smlouvy TDI 
(mat. č. 74/2017) 
Usnesení č. 73/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
dohodu o ukončení příkazní smlouvy ze dne 30. 11. 2016 uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí, 
coby příkazcem, a společností TARIKA Tábor s.r.o., IČ: 04543441, sídlem: Palackého 351/6, 390 01 
Tábor, coby příkazníkem, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem - podání žádosti o dotaci z MPSV  (mat. č. 
75/2017) 
Usnesení č. 74/2017 
RM po projednání 
I. Předkládá 
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh na podání žádosti v rámci 1. Výzvy k předkládání žádostí o 
poskytnutí dotací z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 
služeb 2016-2020, podprogram 3 „Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb 
v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence“, 
vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to na realizaci vymezené části projektu: „Dům s 
pečovatelskou službou a denním stacionářem, Sezimovo Ústí“. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
JSDH Sezimovo Ústí – nákup požární techniky a věcných prostředků – podání žádosti o dotaci z 
JčK (mat. č. 76/2017) 
Usnesení č. 75/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) podání žádosti v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z programu 

Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 
vyhlášeného Jihočeským krajem, a to na realizaci projektu: „JSDH Sezimovo Ústí - nákup požární 
techniky a věcných prostředků“; 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „JSDH Sezimovo Ústí - nákup požární 
techniky a věcných prostředků“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 71.332 
Kč vč. DPH. 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Vybavení školní zahrady MŠ 9. května Sezimovo Ústí herními prvky – podání žádosti o dotaci 
z JčK (mat. č. 77/2017) 
Usnesení č. 76/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
a) podání žádosti v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 z programu 

Podpora školství, opatření 2, a to na realizaci projektu: „Vybavení školní zahrady MŠ 9. května 
Sezimovo Ústí herními prvky“; 



2 

 

b) zajištění předfinancování a spolufinancování projektu: „Vybavení školní zahrady MŠ 9. května 
Sezimovo Ústí herními prvky“ tak, že celkové náklady projektu budou v maximální výši 107.200 
Kč vč. DPH. 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
 

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


