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Usnesení 
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 27. 2. 2017 

Ukončení členství – Jihočeská hospodářská komora (mat. č. 78/2017) 
Usnesení č. 77/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje  
vystoupení města Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, 
z Jihočeské hospodářské komory, IČ: 48208248, sídlem: Husova 9, 370 01 České Budějovice, a 
zároveň výmaz města Sezimovo Ústí ze seznamu jejích členů. 
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Poskytnutí peněžitého daru – první občánek města v r. 2017 (mat. č. 79/2017) 
Usnesení č. 78/2017 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s poskytnutím peněžitého daru při narození prvního občánka města Sezimovo Ústí v roce 2017 
v hodnotě 4.000 Kč. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Zápis likvidační komise RM Sezimovo ústí ze dne 20. 2. 2017 (mat. č. 80/2017) 
Usnesení č. 79/2017 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s likvidací věcí uvedených v zápise likvidační komise RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 2. 2017 
navrženým způsobem. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 607/15, ul. Táboritů – p. Budín (mat. č. 81/2017) 
Usnesení č. 80/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 607/15, o velikosti 2+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu 
č. p. 607, který se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4163, na stp. č. 613 – zastavěná plocha a nádvoří, 
LV č. 4162, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 516/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, 
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, panu Janu Budínovi za kupní cenu ve výši 227.097 Kč a předkládá 
Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Prodej bytové jednotky č. 607/16, ul. Táboritů – manž. Noskovi (mat. č. 82/2017) 
Usnesení č. 81/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
záměr prodeje bytu č. 607/16, o velikosti 2+1, umístěného ve 4. nadzemním podlaží domu 
č. p. 607, který se nachází v ulici Táboritů, LV č. 4163, na stp. č. 613 – zastavěná plocha a nádvoří, 
LV č. 4162, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 517/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, 
v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, panu JUDr. Ing. Miroslavu Noskovi a paní Mgr. Jitce Noskové za kupní 
cenu ve výši 229.518 Kč a předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
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Žádost o finanční příspěvek – MSKS – Klubovna III. věku (mat. č. 83/2017) 
Usnesení č. 82/2017 
RM po projednání 
I. Odkládá 
rozhodnutí o navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Městské středisko kultury a sportu, nám. 
T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, účelově vázané na činnost Klubovny třetího věku, až po přijetí 
usnesení RM, kterým bude schváleno rozdělení prostředků z Programů města Sezimovo Ústí pro 
rok 2017.   
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Plán oprav bytových a nebytových prostor většího rozsahu na r. 2017 (mat. č. 84/2017) 
Usnesení č. 83/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
plán oprav bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu na r. 2017. 
II. Ukládá 
řediteli PO Správa města Sezimovo Ústí zajistit do 15. 12. 2017 realizaci schváleného plánu oprav 
bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu v souladu se zásadami a postupy 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Platový výměr pro ředitelku PO MSKS (mat. č. 85/2017) 
Usnesení č. 84/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
platový výměr pro Mgr. Romanu Krůčkovou, ředitelku příspěvkové organizace Městské středisko 
kultury a sportu, náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 711 95 424, dle 
předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 3. 2017. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Pozemek pod novinovým stánkem – vyhlášení výběrového řízení na pacht (mat. č. 86/2017) 
Usnesení č. 85/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
podmínky výběrového řízení vyhlašovaného městem Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, sídlem: Dr. E. 
Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, na pacht části pozemku na pozemku parc. č. 184/7 – ostatní 
plocha/zeleň, o celkové výměře 10 470 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 
15 m2. 
Výše minimálního měsíčního pachtovného činí 150 Kč za 1 m2, tzn. 2.250 Kč za měsíc. 
Požadované využití nabízené nemovitosti: 
- umístění prodejního stánku. 
Další podmínky pachtovního vztahu: 
- délka pachtovního vztahu na základě nabídky uchazeče, v případě pachtu uzavřeného na dobu 

neurčitou bude výpovědní lhůta 6 měsíců, v případě pachtu na dobu určitou bude pacht 
uzavřen min. na 1 rok. 

Nabídka musí obsahovat: 
- návrh výše měsíčního pachtovného; 
- návrh délky pachtovního vztahu;  
- záměr využití nabízené nemovitosti; 
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- reference žadatele z oboru předpokládaného využití nemovitosti výhodou; 
- čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné finanční závazky vůči Městskému úřadu v Sezimově 

Ústí, městu Sezimovo Ústí a příspěvkovým organizacím městem Sezimovo Ústí zřízených, dále 
vůči orgánům státní správy, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního zabezpečení; 

- čestné prohlášení, že uchazeč v době podání nabídky nepodal návrh o povolení oddlužení, ani o 
tomto nesmýšlí, a zároveň není proti němu vedeno insolvenční nebo konkurzní řízení; 

-  kopii živnostenského listu či jiné oprávnění k podnikání; 
- jméno a adresu žadatele, telefonní kontakt, popř. další vhodné spojení; 
- podpis žadatele. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Výroční zpráva města Sezimovo Ústí dle zák. č. 106/1999 Sb. (mat. č. 87/2017) 
Usnesení č. 86/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
Výroční zprávu města Sezimovo Ústí za r. 2016 zpracovanou v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 
Sb. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Rozpočtová opatření Rady města Sezimovo Ústí na r. 2017 č. 3 – 5 (mat. č. 88/2017) 
Usnesení č. 87/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
RO RM Sezimovo Ústí na r. 2017 č. 3 – 5. 
a) rozpočtové opatření RM č. 3 
Název:  Přijetí neinvestiční dotace jako vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, druh: 
sociální služby. Do doby obdržení rozpisu použití dotace bude výdajová část zaúčtována proti 
rezervě. 

ORJ O§ POL UZ Text  tis. Kč 

300  4122 13305 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 801,0 

700 6409 5901 13305 Nespecifikované rezervy 801,0 

    Saldo 0,0 

 
b) rozpočtové opatření RM č. 4 
Název: Odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené  

ORJ O§ POL Text        v tis. Kč 

300 6171 5195 Odvod za nesplnění povinnosti 
zaměstnávat zdravotně postižené 

21,0 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -21,0 

   Běžné výdaje  0,0 

 
c) rozpočtové opatření RM č. 5 
Název: Zajištění svatebních obřadů v r. 2016  

ORJ O§ POL Text v tis. Kč 

101 3399 5492 Dary obyvatelstvu 11,4 

700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -11,4 

   Běžné výdaje  0,0 

Hlasování 6A/0N/0Z 
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Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 89/2017) 
Usnesení č. 88/2017 
RM po projednání 
I. Předkládá  
ZM Sezimovo Ústí ke schválení RO ZM Sezimovo Ústí na r. 2017 č. 9 – 11. 
a) rozpočtové opatření ZM č. 9 
Název: Prodej části pozemku parc. č. 74/140 k.ú. Sezimovo Ústí 

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy   30,0 

Běžné výdaje 30,0 

Saldo 0,0 

 
b) rozpočtové opatření ZM č. 10 
Název: Prodej bytu č.p. 603/5, Sezimovo Ústí 

            tis. Kč 

Kapitálové příjmy   906,0 

Běžné výdaje 906,0 

Saldo 0,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 11 
Název: Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, ÚP 
Tábor, na nákup hydraulické ruky na valníkový kontejner  

                         tis. Kč 

Kapitálové výdaje 20,0 

Běžné výdaje -20,0 

Výdaje celkem 0,0 

  
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT tis. Kč 

300 5511 6349 

Ostatní investiční transfery veřejným 

rozpočtům územní úrovně 20,0 

Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Doplnění rozboru hospodaření – ZŠ Švehlova (mat. č. 90/2017) 
Usnesení č. 89/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
doplnění údajů Základní školy Sezimovo ústí, Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí, okres Tábor, 
k rozboru hospodaření v doplňkové činnosti střediska školní jídelna. 
II. Ukládá 
starostovi města prověřit možnost a dopady opravy účetnictví p. o. Základní škola Sezimovo Ústí, 
Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí, okres Tábor, za rok 2016 s ohledem na správné dělení 
nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost.  
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III. Ukládá 
ředitelce Základní školy Sezimovo Ústí, Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí, okres Tábor, aby RM 
předložila interní předpis, dle kterého jí řízená organizace postupuje při rozúčtovávání nákladů 
školní kuchyně mezi hlavní a doplňkovou činnost.   
Hlasování 5A/0N/1Z 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – G-centrum Tábor (mat. č. 91/2017) 
Usnesení č. 90/2017 
RM po projednání 
I. Revokuje 
své usnesení č. 489/2016 ze dne 19. 12. 2016. 
II. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na 
území města Sezimovo Ústí ze dne 1. 7. 2011, uzavřené mezi příjemcem dotace – G – centrum 
Tábor, IČ: 67189393, sídlem: Kpt. Jaroše 2958, 390 01 Tábor a poskytovatelem dotace – město 
Sezimovo Ústí, IČ:  00252859, sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, a to s účinností 
k 1. 4. 2017 za podmínek dle předloženého návrhu dodatku smlouvy. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Vylučovací žaloba – p. Syrný (mat. č. 92/2017) 
Usnesení č. 91/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
žalobu vedenou u Okresního soudu v Táboře, pod spis. zn. 16 C 2/2017. 
II. Souhlasí 
se smírným řešením soudního sporu uvedeného v bodu I. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Povolení pořádání oblastní výstavy německých ovčáků (mat. 93/2017) 
Usnesení č. 92/2017 
RM po projednání 
I. Souhlasí 
s tím, aby Základní organizace ČKS – Základní kynologická organizace Sezimovo Ústí uspořádala 
dne 18. 3. 2017 v prostoru u řeky Lužnice nad jezem Soukeník na pozemcích města Sezimovo Ústí 
č. parc. 647 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, obec a k. ú. Sezimovo Ústí a č. parc. 
2955/25 – ostatní plocha a manipulační plocha, obec a k. ú. Planá nad Lužnicí, oblastní výstavu 
německých ovčáků, za podmínky předání pozemků p. o. Správa města Sezimovo Ústí v původním 
stavu. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem – dohoda o ukončení příkazní smlouvy TDI 
(mat. č. 94/2017) 
Usnesení č. 93/2017 
RM po projednání 
I. Schvaluje 
dohodu o ukončení příkazní smlouvy ze dne 30. 11. 2016 uzavřenou s městem Sezimovo Ústí, IČ: 
00252859, sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, coby příkazcem, a Vladimírem  
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Líkařem – A-Z EKO Ateliér, IČ: 45058393, se sídlem: Bechyňská 46/III, 392 01 Soběslav, coby 
příkazníkem, dle předloženého návrhu dohody. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
CENTES – zápis č. 2/17 z jednání SR ze dne 21. 2. 2017 (mat. č. 95/2017) 
Usnesení č. 94/2017 
RM po projednání 
I. Bere na vědomí 
zápis č. 2/17 z jednání správní rady společnosti CENTES Sezimovo Ústí, a. s. ze dne 21. 2. 2017 bez 
připomínek. 
Hlasování 6A/0N/0Z 
 
Informace o dlužném nájemném a platbách za služby v bytových a nebytových prostorech ve 
vlastnictví města (mat. č. 67/2017) 
Usnesení č. 95/2017 
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 6A/0N/0Z 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.      Ludmila Svatková, v. r. 
     starosta města                     místostarostka města 
 
 
 
 
 


