Usnesení
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 17. 6. 2019
Výběrové řízení na podnájem nebytového prostoru – velká výkladní skříň č. 1, čp. 663 (mat. č.
205/2019)
Usnesení č. 208/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího podnájemce nebytového prostoru nám.
Tomáše Bati čp. 663 – velká výkladní skříň č. 1, Sezimovo Ústí, která bude podnajata zájemci, jenž
formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku základního ročního nájemného. Minimální výše
základního ročního nájemného bude činit 1.500 Kč.
Hlasování 4A/0N/0Z
Výběrové řízení na podnájem nebytového prostoru – velká výkladní skříň č. 3, čp. 663 (mat. č.
206/2019)
Usnesení č. 209/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího podnájemce nebytového prostoru nám.
Tomáše Bati čp. 663 – velká výkladní skříň č. 3, Sezimovo Ústí, která bude podnajata zájemci, jenž
formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku základního ročního nájemného. Minimální výše
základního ročního nájemného bude činit 1.500 Kč.
Hlasování 4A/0N/0Z
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru – garáž – Nerudova čp. 664 (mat. č. 207/2019)
Usnesení č. 210/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce garáže v ulici Nerudova čp. 664,
Sezimovo Ústí, která bude pronajata zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku
základního měsíčního nájemného. Minimální výše základního měsíčního nájemného bude činit
2.000 Kč.
Hlasování 5A/0N/0Z
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí a žáků ve školní družině - ZŠ Švehlova (mat. č.
190/2019)
Usnesení č. 211/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí/žáků v oddělení školní družiny Základní školy Sezimovo Ústí,
Švehlova 111, okres Tábor tak, že nejvyšší počet dětí/žáků v jednom oddělení školní družiny se
navyšuje na 34 dětí/žáků. Tato výjimka je platná bez omezení s platností od 1. 6. 2019 za podmínky,
že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování 5A/0N/0Z
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Pravidelná zpráva opatrovníka za r. 2018 – k čj. 30 P 231/2016 (mat. č. 201/2019)
Usnesení č. 212/2019
RM po projednání
I. Bere na vědomí
zprávu veřejného opatrovníka – města Sezimovo Ústí za kalendářní rok 2018, ve smyslu ust. § 485
odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, adresovanou Okresnímu soudu
v Táboře k čj. 30 P 231/2016.
Hlasování 4A/0N/0Z
Přechod nájemní smlouvy na byt č. 494/26, Lipová ul. – pí Novotná (mat. č. 209/2019)
Usnesení č. 213/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
přechod nájemní smlouvy na byt č. 494/26, ulice Lipová č. p. 494, Sezimovo Ústí, o velikosti 2+1, o
celkové ploše 80,02 m² na paní Moniku Novotnou za měsíční nájemné 73,71 Kč/m² na dobu určitou
do 31. 12. 2019 s možností prodloužení nájemního vztahu výhradně na dobu určitou.
Hlasování 4A/0N/0Z
Záměr prodeje pozemku č. parc. 74/195 – pí Čančurová – doplnění (mat. č. 194/2019)
Usnesení č. 214/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
záměr prodeje pozemku č. parc. 74/195 – ostatní plocha, zeleň, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o
výměře 96 m2, paní Bc. Kláře Čančurové, Čapkova 944, 391 01 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši
1.500 Kč/m2 bez DPH, pozemku a předkládá jej zastupitelstvu města ke schválení.
Hlasování 4A/0N/1Z
Pronájem nebytových prostor v DPS – MUDr. Tomášková (mat. č. 202/2019)
Usnesení č. 215/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
pronájem nebytových prostor - místností č. 1.08, č. 1.10, č. 1.11, č. 1.12, č. 1.13, č. 1,14a, č. 1.14b,
č. 1.15, č. 1.16, č. 1.17, č. 1.18, č. 1.26 o celkové výměře 108,9 m² za nájemné ve výši 690 Kč/m² a
rok a část místnosti č. 1.02 - vstupní hala o výměře 4 m2 za nájemné ve výši 345 Kč/m² a rok, s
právem využívat zbylou část místnosti č. 1.02 – vstupní hala jako přístupovou cestu k výše
uvedeným prostorám, když úplata za toto právo je již zohledněna ve výši příslušných sazeb za
pronájem, v Domě s pečovatelskou službou a denním stacionářem, ul. K Hájence č. p. 1500, 391 02
Sezimovo Ústí, MUDr. Markétě Tomáškové, Rehabilitační ordinace a pracoviště, Budějovická
911/31, 390 02 Tábor, IČ 70908028 za účelem provozování rehabilitační ordinace – fyzioterapeut, a
to na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců a za podmínek uvedených v přiložené nájemní
smlouvě.
Hlasování 5A/0N/0Z
Zápis č. 3 z Komise sociální a zdravotní RM Sezimovo Ústí ze dne 5. 6. 2019 (mat. č. 203/2019)
Usnesení č. 216/2019
RM po projednání
I. Bere na vědomí
zápis č. 3 ze zasedání Komise sociální a zdravotní RM Sezimovo Ústí ze dne 5. 6. 2019.
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II. Schvaluje
uzavření nájemního vztahu s panem Milanem Faltusem, trvale bytem: Dr. E. Beneše 21, 391 01
Sezimovo Ústí s předmětem nájmu bytu č. 75/06 v budově Sezimovo Ústí, Husovo nám. č. p. 75,
která je součástí pozemku parc. č. st. 52, LV č. 10001, Sezimovo Ústí, za měsíční nájemné ve výši
55 Kč/m2, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností dalšího prodloužení nájemního vztahu.
Hlasování 5A/0N/0Z
Zápis č. 3 z Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 29. 5. 2019 (mat. č.
204/2019)
Usnesení č. 217/2019
RM po projednání
I. Bere na vědomí
předložený zápis z 3. schůze Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 29. 5.
2019 s touto připomínkou:
- k bodu 1: Správa města a odd. dopravy a MH MěÚ Sezimovo Ústí zajistí, aby se na pozemek
vedle vodárny umisťoval pouze takový materiál, který nebude zatěžovat okolí prachem.
Hlasování 5A/0N/0Z
Žádost o přidělení bytu č. 627/28, Školní nám. – manž. Šůsovi (mat. č. 208/2019)
Usnesení č. 218/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
záměr pronájmu bytu č. 627/28, Školní náměstí čp. 627, Sezimovo Ústí, o velikosti 1 + 0, o celkové
ploše 37,40 m², manželům Šůsovým, trvale bytem Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí, za měsíční
nájemné 65 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností
prodloužení na dobu neurčitou.
Hlasování 5A/0N/0Z
Návrh odměn pro ředitele/lku PO SM a PO MSKS (mat. č. 210/2019)
Usnesení č. 219/2019
RM
I. Odkládá
projednání materiálu.
Hlasování 5A/0N/0Z
Návrh odměn pro ředitele/lky základních a mateřských škol (mat. č. 211/2019)
Usnesení č. 220/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
přiznání odměn pro ředitele/ředitelky základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku
2018/2019, dle předloženého návrhu.
Hlasování 5A/0N/0Z
Inspekční zpráva a protokol o kontrole z inspekční činnosti České školní inspekce – ZŠ Švehlova
(mat. č. 212/2019)
Usnesení č. 221/2019
RM po projednání
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I. Bere na vědomí
inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce z inspekční činnosti, která proběhla
v Základní škole Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor ve dnech 24. 4. – 29. 4.2019.
Hlasování 5A/0N/0Z
Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí na r. 2019 (mat. č. 213/2019)
Usnesení č. 222/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
RO RM Sezimovo Ústí a r. 2019 č. 32 – 36:
a) rozpočtové opatření RM č. 32
Název: Změna rozpisu rozpočtu – navýšení výdajů na pečovatelskou službu – nákup jídlonosičů
ORJ
O§
POL
Text
100 4351
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
700 6409
5901 Nespecifikované rezervy
Běžné výdaje

tis. Kč
5,0
-5,0
0,0

b) rozpočtové opatření RM č. 33
Název: Změna rozpisu rozpočtu – pořízení seniorských obálek
ORJ
O§
POL
Text
100 4379
5139 Nákup materiálu
700 6409
5901 Nespecifikované rezervy
Běžné výdaje

tis. Kč
6,0
-6,0
0,0

c) rozpočtové opatření RM č. 34
Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Muzeum loutek“ a její poukázání
konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu
ORJ
300
450

O§

POL UZ
4122 429
3319 5336 429

Text
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiční
transfery
zřízeným
příspěvkovým organizacím
SALDO

tis. Kč
50,0
50,0
0,0

d) rozpočtové opatření RM č. 35
Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Folklorní setkání“ a její poukázání
konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu
ORJ
300
450

O§

POL UZ
4122 428
3319 5336 428

Text
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiční
transfery
zřízeným
příspěvkovým organizacím
SALDO
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tis. Kč
30,0
30,0
0,0

e) rozpočtové opatření RM č. 36
Název: Přijetí neinvestiční dotace na zajištění projektu „Loutkový festival“ a její poukázání
konečnému příjemci Městskému středisku kultury a sportu
ORJ
300
450

O§

POL UZ
4122 428
3319 5336 428

Text
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiční
transfery
zřízeným
příspěvkovým organizacím
SALDO

tis. Kč
40,0
40,0
0,0

Hlasování 5A/0N/0Z
Zhodnocení volných finančních prostředků města (mat. č. 214/2019)
Usnesení č. 223/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
zřízení vkladového účtu ve výši 15 mil. Kč na dobu určitou 6 měsíců za účelem zhodnocení volných
finančních prostředků u peněžního ústavu Oberbank AG.
II. Schvaluje
zřízení vkladového účtu ve výši 15 mil. Kč na dobu určitou 6 měsíců za účelem zhodnocení volných
finančních prostředků u peněžního ústavu Komerční banka, a.s.
Hlasování 5A/0N/0Z
Harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2020 (mat. č. 215/2019)
Usnesení č. 224/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2020 dle důvodové zprávy.
Hlasování 5A/0N/0Z
Počet zaměstnanců organizačně začleněných do MěÚ a MP (mat. č. 216/2019)
Usnesení č. 225/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
s účinností od 01. 07. 2019 počty zaměstnanců organizačně začleněných do Městského úřadu
Sezimovo Ústí a Městské policie Sezimovo Ústí dle důvodové zprávy.
Hlasování 5A/0N/0Z
Bezúplatný převod majetku – přehrávač SENCOR (mat. č. 217/2019)
Usnesení č. 226/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
bezúplatný převod přehrávače SENCOR 280 v majetku příspěvkové organizace Městského střediska
kultury a sportu, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí na město Sezimovo Ústí, Dr. E.
Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, a to na základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
Hlasování 5A/0N/0Z
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Parkovací systém SÚ II – základní koncepce (mat. č. 218/2019)
Usnesení č. 227/2019
RM po projednání
I. Bere na vědomí
základní koncepci parkovacího systému v Sezimově Ústí II a předkládá ji Komisi místního
hospodářství a dopravy RM Sezimovo Ústí k připomínkám.
Hlasování 5A/0N/0Z
Zahraniční pracovní cesta - Thierachern (mat. č. 219/2019)
Usnesení č. 228/2019
RM po projednání
I. Schvaluje
zahraniční pracovní cestu zástupců města Sezimovo Ústí do partnerské obce Thierachern ve dnech
11. - 14. 9. 2019 dle předloženého návrhu.
Hlasování 5A/0N/0Z

Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.
starosta města

Ludmila Svatková, v. r.
místostarostka města
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