Usnesení
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 19. 10. 2015

Pravidla pro dary osobám, které převezmou do své péče psa z útulku (mat. č. 346/2015)
Usnesení č. 347/2015
RM po projednání
I. Schvaluje
Pravidla pro dary osobám, které převezmou do své péče psa z útulku, dle předloženého návrhu.
5A/0N/0Z
Souhlas se stavbou – zastřešení Roubalovi (mat. č. 347/2015)
Usnesení č. 348/2015
RM po projednání
I. Souhlasí
se stavbou zastřešení o výměře 310 x 290 cm, na části pozemku č. parc. 185/38 – zahrada, obec a
k.ú. Sezimovo Ústí, ve vlastnictví manželů Jiřího Roubala a paní Zdenky Roubalové, bytem Okružní
384, 391 02 Sezimovo Ústí, jako vlastník sousedního pozemku č. parc. 185/66 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí.
3A/1N/1Z
Rozpočtové opatření ZM na r. 2015 č. 46 (mat. č. 350/2015)
Usnesení č. 349/2015
RM po projednání
I. Předkládá
ZM Sezimovo Ústí ke schválení
rozpočtové opatření ZM č. 46
Název: Změna závazného ukazatele - navýšení neinvestičního příspěvku PO Správa města
Sezimovo Ústí za účelem provozování sauny v r. 2015
ORJ O§
POL Text
v tis. Kč
460 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným
92,5
příspěvkovým organizacím
Příspěvek na provoz sauny na r. 2015 bude organizací zvlášť vyúčtován jako příloha účetní závěrky
za r. 2015.
5A/0N/0Z
Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města – změna (mat. č. 348/2015)
Usnesení č. 350/2015
RM po projednání
I. Schvaluje
úpravu Pravidel, kterými se stanoví postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města Sezimovo
Ústí, v článku IV., bod 6 b) a bod 7, dle předloženého návrhu.
5A/0N/0Z
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Pronájem nebytového prostoru čp. 664, nám. T. Bati (mat. č. 349/2015)
Usnesení č. 351/2015
RM po projednání
I. Bere na vědomí
informaci o výsledku spolupráce města Sezimovo Ústí se společností Reality ONE s.r.o., se sídlem U
bechyňské dráhy 790, Tábor, PSČ 390 02, IČ: 26108372, při vyhledávání nejvhodnějšího nájemce
nebytového prostoru v čp. 664, nám. T. Bati.
II. Souhlasí
s dalším postupem ve věci pronájmu nebytového prostoru v čp. 664, nám. T. Bati, dle důvodové
zprávy.
5A/0N/0Z
Zřízení termínovaného vkladu – změna úrokové sazby (mat. č. 351/2015)
Usnesení č. 352/2015
RM po projednání
I. Bere na vědomí
změnu úrokové sazby u termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč na dobu určitou 12 měsíců
u peněžního ústavu J & T BANKA, a. s.
4A/0N/1Z
Základní informace o hospodaření města – leden až září r. 2015 (mat. č. 352/2015)
Usnesení č. 353/2015
RM po projednání
I. Předkládá
ZM na vědomí základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za měsíc leden až září r.
2015.
5A/0N/0Z
Zápis č. 8 ze schůze Komise MHD RM v Sezimově Ústí ze dne 12. 10. 2015 (mat. č. 353/2015)
Usnesení č. 354/2015
RM po projednání
I. Bere na vědomí
zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM Sezimovo Ústí, konané dne 12. 10. 2015 bez připomínek.
5A/0N/0Z
Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 354/2015)
Usnesení č. 355/2015
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
v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Tábor, ze dne 7. 8. 2015 a 2. 10. 2015, ve věci žádosti
o doplatek na bydlení s tím, že uvedené souhlasné vyjádření je vydáváno na určitou dobu do 31.
12. 2015.
5A/0N/0Z
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Platové výměry ředitelů ZŠ a MŠ (mat. č. 355/2015)
Člen RM Mgr. Petr Peroutka oznámil členům RM střet zájmů při projednávání tohoto bodu, je
ředitelem základní školy, které se změna platových výměrů dotýká.
Usnesení č. 356/2015
RM po projednání
I. Schvaluje
s platností od 1. 11. 2015 dle předloženého návrhu platové výměry
- ředitelům základních škol Mgr. Petru Peroutkovi, Mgr. Zdeňce Helmové a Mgr. Jiřině
Havelkové
- ředitelkám mateřských škol Mgr. Kamile Gatialové a Bc. Gabriele Ťoupalíkové
za předpokladu, že bude schválena novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno
v návrhu nařízení vlády, který je přílohou důvodové zprávy.
4A/0N/1Z
Odkup části pozemku p. č. 211/143 – Svatkovi opakovaně (mat. č. 356/2015)
Usnesení č. 357/2015
RM po projednání
I. Bere na vědomí
opětovný návrh manželů Václava a Olgy Svatkových, oba trv. bytem: Komenského 1461,
391 02 Sezimovo Ústí, odkupu části pozemku parc.č. 211/43 - zahrada o výměře cca 10 – 12 m2,
k.ú. Sezimovo Ústí, městem Sezimovo Ústí, sídlo: Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, ze dne
23. 9. 2015.
II. Revokuje
své usnesení č. 323/2015 ze dne 14. 9. 2015.
III. Schvaluje
návrh koupě části pozemku parc. č. 211/143 – zahrada, o celkové výměře 65 m2, v rozsahu 10 – 12
m2, LV č. 1776, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, od manželů Václava a Olgy Svatkových, oba trv. bytem:
Komenského 1461, 391 02 Sezimovo Ústí, městem Sezimovo Ústí, za cenu ve výši 1,- Kč/m2, a
předkládá Zastupitelstvu města Sezimovo Ústí ke schválení.
5A/0N/0Z
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku parc. č. 185/27 – Lipp (mat. č. 357/2015)
Usnesení č. 358/2015
RM po projednání
I. Neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště
a rekreační plocha, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, p. Miroslavu Lippovi, trvale bytem:
Wolkerova 1411, 391 02 Sezimovo Ústí.
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II. Neschvaluje
záměr pachtu části pozemku parc. č. 185/27, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, p. Miroslavu Lippovi, trvale
bytem: Wolkerova 1411, 391 02 Sezimovo Ústí.
5A/0N/0Z
Akvizice ENERGOINVEST, a. s. – provedení auditu a ocenění společnosti (mat. č. 358/2015)
Usnesení č. 359/2015
RM po projednání
I. Bere na vědomí
nabídky na provedení daňového a účetního auditu a ocenění společnosti ENERGOINVEST, a. s., dle
přílohy materiálu.
II. Schvaluje
uzavření smlouvy s uchazečem, který předložil nabídku, vyhodnocenou jako nejlepší, tj.
společností BDO Audit, s.r.o., IČ: 45314381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, nabídková cena
218.000,- Kč bez DPH.
5A/0N/0Z

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

Ludmila Svatková, v. r.
místostarostka města
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