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Usnesení 
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 13. 12. 2017 od 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZM po projednání 
Usnesením č. 82/2017/23 
I. Schvaluje 
program 23. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 

Usnesením č. 83/2017/23 
I. Schvaluje 
návrhovou komisi ve složení p. Milan Veselý, p. Pavel Samec, Ing. Karel Chotovinský. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 84/2017/23 
I. Schvaluje 
zprávu o kontrole plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 31. 10. 2017. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 85/2017/23 
I. Bere na vědomí 
a) zápis č. 16 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 5. 9. 2017 
b) zápis č. 17 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí ze dne 31. 10. 2017. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 

Usnesením č. 86/2017/23 
I. Schvaluje 
základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – listopad r. 2017. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 87/2017/23 
I. Bere na vědomí 
informaci o stavu dotačních projektů města. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 88/2017/23 
I. Souhlasí 
s použitím části neinvestičního transferu účelově určeného pro r. 2017 na opravy bytových a 
nebytových prostor v majetku města většího rozsahu ve výši 408 835 Kč v roce 2018 s tím, že tyto 
PO Správa města Sezimovo Ústí, IČ 71238522 využije na opravy balkónů a informace o způsobu 
vyčerpání částky bude organizací předložena Radě města Sezimovo Ústí. 
Hlasování 17A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 89/2017/23 
I. Schvaluje 
rozpočtová opatření ZM na r. 2017 č. 52 – 58: 
a) rozpočtové opatření ZM č. 52 
Název: Prodej bytů vč. pozemků č. 675/11, 603/28 a 621/18, k. ú. a obec Sezimovo Ústí 

       tis. Kč 

Kapitálové příjmy 2 283,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech  

-2 283,0 

  
b) rozpočtové opatření ZM č. 53 
Název: Poskytnutí investičního transferu MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 na nákup myčky nádobí pro 
MŠ 

                Kč 

Kapitálové výdaje   54 950,0 

Běžné výdaje -54 950,0 

Výdaje celkem 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ Odd.§ POLOŽKA TEXT               Kč 

427 3111 6351 
Investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím  54 950,0 

 
c) rozpočtové opatření ZM č. 54 
Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým 
organizacím - ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 a Správa města Sezimovo Ústí  z důvodu 
pokrytí zvýšených mzdových nákladů v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinné od 01. 11. 2017 
 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL TEXT  tis. Kč 

421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7,0 

460 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 137, 1 

 
d) rozpočtové opatření ZM č. 55 
Název: Pronájem bytových a nebytových prostor - vyúčtování nákladů na teplo; proúčtování fondu 
oprav 

       tis. Kč 

Nedaňové příjmy 3 007,0 

Běžné výdaje  3 007,0 

Saldo 0,0 

 
e) rozpočtové opatření ZM č. 56 
Název: Přijatá pojistná plnění  
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                            tis. Kč 

Nedaňové příjmy 140,0 

Běžné výdaje 140,0 

Saldo 0,0 

 
f) rozpočtové opatření ZM č. 57 
Název: Daňové příjmy nad rámec plánu 
                                                                                        tis. Kč 

Daňové příjmy 2 759,0 

Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech 

- 2 759,0 

  
g) rozpočtové opatření ZM č. 58 
Název: Snížení přijaté dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou v r. 2017; Program 11706 
– Podpora bydlení, název akce (projektu) B.j. 22 PB – PČB Sezimovo Ústí 
                    Kč 

Přijaté transfery -4 672 562,95 

Kapitálové výdaje, UZ 17978 -4 672 562,95 

Saldo 0,0 

 
ZMĚNA ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ – ROZPOČTOVÁ VĚTA 

ORJ O§ POL UZ Text  Kč 

300  4216 17 978 Ostatní investiční přijaté transfery ze 
SR 

-4 672 562,95 

600 4351 6121 17 978 Budovy, haly a stavby, ORG 580 -4 672 562,95 

Hlasování 17A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 90/2017/23 
I. Bere na vědomí  
informaci o výpočtu prokazatelné ztráty z provozu MHD na rok 2018. 
II. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dotaci se Sdružením měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 3, 390 
15 Tábor, IČ: 65943058, celkem ve výši 6.525.084 Kč účelově určené na spolufinancování 
prokazatelné ztráty MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. s r.o. v aglomeraci Tábor, 
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí pro rok 2018 a zařazení příslušné částky do návrhu rozpočtu 
města na r. 2018.  
III. Schvaluje 
členský příspěvek města Sezimovo Ústí ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo 
náměstí 3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, pro rok 2018 celkem ve výši 108.725 Kč a zařazení 
příslušné částky do návrhu rozpočtu města na r. 2018.  
Hlasování 17A/1N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 91/2017/23 
I. Schvaluje    
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s účinností od 1. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí: 

Za výkon funkce člena rady  2 980 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň předsedy výboru zastupitelstva 
nebo komise rady  

4 237 Kč 

Za výkon funkce člena rady a zároveň člena výboru zastupitelstva, 
komise rady nebo zvláštního orgánu 

4 062 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva  851 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru 
zastupitelstva nebo komise rady 

2 108 Kč 

Za výkon funkce člena zastupitelstva a zároveň člena výboru 
zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu 

1 933 Kč 

s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva 
města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. 
Hlasování 17A/1N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 92/2017/23 
I. Bere na vědomí   
informaci o rozúčtování skutečných nákladů na osobu souvisejících se sběrem a svozem 
netříděného komunálního odpadu v roce 2016.  
II. Schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přiloženého návrhu 
této vyhlášky. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 93/2017/23 
I. Schvaluje  
a) poskytnutí dotace v r. 2018 příspěvkové organizaci G- centrum Tábor, IČ: 671 893 93, Kpt. Jaroše 

2958, za účelem zajištění sociálních služeb pro obyvatele města Sezimovo Ústí, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci.  
Dotace bude poskytována měsíčně, a to ve výši odpovídající provedeným úkonům dle platného 
sazebníku, max. ve výši 70 tis. Kč/rok. Dotace je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimovo Ústí ze dne 1. 7. 2011, ve 
znění pozdějších dodatků. 

b) poskytnutí dotace v r. 2018 pro spolek JUNÁK – český skaut, středisko Černá růže Sezimovo Ústí, 
z.s., se sídlem Svépomoc 659, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 65942108, ve výši 30 tis. Kč. Dotace je 
poskytována na základě smlouvy ze dne 14. 4. 2008, ve znění pozdějších dodatků.          

Hlasování 17A/0N/1Z         
 

ZM po projednání 
Usnesením č. 94/2017/23 
I. Schvaluje 
rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí na rok 2018 dle důvodové zprávy. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 95/2017/23 
I. Schvaluje 
rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2018 dle důvodové zprávy. 
II. Bere na vědomí 
rozpis rozpočtu r. 2018 dle přílohy důvodové zprávy. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 96/2017/23 
I. Schvaluje 
poskytnutí darů za činnost občanů ve prospěch města Sezimovo Ústí od 20. 12. 2016 do 12. 12. 
2017 dle důvodové zprávy.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 97/2017/23 
I. Schvaluje  
Zásady pro prodej bytů v domech č. p. 493, 497, 535, 601, 603, 604, 606, 608, 621, 622, 661, 675 a 
678, vše v obci a k.ú. Sezimovo Ústí: 
1) Cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí v roce 2018 součet částek 

8.400 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, 
lodžií a balkónů) a 2.900 Kč/m2 podlahové plochy lodžií či balkónů, sklepů či sklepních kójí. 

2) Cena bytu při úhradě 50 % kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající části kupní ceny 
do 5 let činí v roce 2018 součet částek 9.150 Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání 
podlahové plochy sklepů, sklepních kójí, lodžií a balkónů) a 3.150 Kč/m2 podlahové plochy 
sklepa nebo sklepní kóje a balkónů či lodžií; pohledávka na doplatek kupní ceny bude zajištěna 
zástavním právem města k převáděnému bytu. 

3) Kupujícím bytu může být nájemce bytu, jeho příbuzný v řadě přímé nebo jeho sourozenec, 
společně s nimi i manžel kupujícího. Tato skutečnost bude prokazována formou čestného 
prohlášení žadatele. 

4) Pro určení, zda se koupě bytu uskutečňuje v roce 2018 či v jiném roce, je určující datum 
schválení koupě zastupitelstvem města. 

5) Tyto zásady se uplatní i pro budoucí koupě bytů v půdních vestavbách výše uvedených 
bytových domů s tím, že oprávněné osoby mají právo uzavřít po dobu platnosti těchto zásad 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které jim vznikne povinnost zaplatit kupní cenu 
odvozenou od započitatelné plochy bytu s možností zápočtu předplaceného nájemného na 
úhradu kupní ceny a právo uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po uplynutí lhůty, po 
kterou nesmí město dle podmínek o přijetí dotace na výstavbu těchto bytů převést předmětný 
byt.  

6) V případě, že je předmětem prodeje či budoucího prodeje byt v domě, ve kterém bylo  
v období pěti kalendářních let předcházejících datu podání žádosti o koupi provedeno 
technické zhodnocení, financované mj. i prostřednictvím příspěvku města Sezimovo Ústí  
do fondu oprav tohoto domu, zvyšuje se kupní cena bytu dle odst. 1, resp. 2 těchto Zásad o 
zůstatkovou hodnotu předmětného technického zhodnocení připadajícího na prodávaný byt. 

7) Pro koupě bytů, ve kterých město provedlo oproti odst. 6 pouze výměnu oken, se kupní cena 
navyšuje o paušální částku nákladů této výměny ve výši 9.400 Kč za každé vyměněné velké 
střešní okno, 6.250 Kč za každé vyměněné malé střešní okno (koupelna, WC) a 6.900 Kč za 
každé jiné vyměněné okno. 
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8) V předmětné kupní smlouvě bude sjednána smluvní pokuta pro případ převodu bytu na třetí 
osobu v období dvou let od podpisu kupní smlouvy ve výši odpovídající 45 % z kupní ceny 
tohoto bytu, zaokrouhlená na celé sto koruny nahoru. 

9) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2018. 
Hlasování 12A/5N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 98/2017/23 
I. Bere na vědomí   
základní podmínky veřejné zakázky: „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti městské 
hromadné dopravy (MHD) táborské aglomerace“, zpracované společností B&C Dopravní systémy 
s.r.o., IČ: 28699572, sídlem Husova 517, 411 17 Libochovice.  
II. Deleguje  
Mgr. Petru Nedvědovou, vedoucí odboru správního a právního MěÚ Sezimovo Ústí, jako zástupce 
města Sezimovo Ústí k zastupování na valné hromadě Sdružení měst a obcí okresu Tábor, IČ: 
65943058, sídlem Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor, s tím, že náhradnicí je Ing. Miroslava Svitáková, 
tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí. 
III. Ukládá  
delegovanému zástupci města na valnou hromadu Sdružení měst a obcí okresu Tábor, IČ: 
65943058, sídlem Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor hlasovat pro schválení výzvy a zadávací 
dokumentace veřejné zakázka: „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti městské hromadné 
dopravy (MHD) táborské aglomerace“, zpracované společností B&C Dopravní systémy s.r.o., IČ: 
28699572, sídlem Husova 517, 411 17 Libochovice.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 99/2017/23 
I. Schvaluje 
prodej bytu č. 497/2, o velikosti 2+1, s podlahovou plochou 62,10 m2, umístěného v 1. nadzemním 
podlaží domu č. p. 497, který se nachází v ulici Lipová, LV č. 4178, na stp. č. 601 – zastavěná plocha 
a nádvoří, LV č. 4177, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 707/10000 vážícímu se k této bytové 
jednotce, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, manželům Gabriele a Pavlu Spišiakovým, oba trvale bytem 
Lipová 497, 391 02 Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 376.110 Kč. 
Hlasování 16A/1N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 100/2017/23 
I. Schvaluje 
prodej části pozemku parc. č. 74/140 – ostatní plocha/zeleň (dle nově vzniklého geometrického 
plánu označená jako parc. č. 74/197 – ostatní plocha/zeleň), o výměře 102 m2, obec a k. ú. 
Sezimovo Ústí, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Sezimovo Ústí, paní Marii 
Reinhartové, bytem Karenova 971, 391 01 Sezimovo Ústí, a paní Marii Vrbové, Rychnovská 122, 
199 00 Praha 9, pro každou ve výši jedné ideální poloviny, za cenu 250 Kč/m2 pozemku. 
Hlasování 11A/2N/5Z 
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ZM po projednání 
Usnesením č. 101/2017/23 
I. Schvaluje  
upravené zadání změny č. 1 územního plánu města Sezimovo Ústí, dle předloženého návrhu. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 102/2017/23 
I. Schvaluje  
vystoupení města Sezimovo Ústí z České asociace pečovatelské služby, IČ: 69836698, sídlem: 
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, a zároveň výmaz města Sezimovo Ústí ze seznamu jejích 
členů. 
II. Schvaluje 
členství města Sezimovo Ústí v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, IČ: 60445831, sídlem: 
Vančurova 2904, 390 01 Tábor, a to ve formě minimálního členství. 
Hlasování 17A/0N/1Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 103/2017/23 
I. Schvaluje 
dodatek dle předloženého návrhu ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 
Sezimovo Ústí, Lipová 649, IČ: 70938326.  
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 104/2017/23 
I. Schvaluje 
s účinností od 1. 1. 2018 změnu „Úplného znění zřizovací listiny“ Městského střediska kultury a 
sportu, IČ: 711 95 424, sídlem: Sezimovo Ústí, náměstí Tomáše Bati 701, okres Tábor, PSČ 391 02, 
tak, že hlavní předmět činnosti v čl. III zřizovací listiny se doplňuje o následující: 
„provozuje loutkové divadlo“.  
V ostatním zůstává Zřizovací listina Městského střediska kultury a sportu, v platném znění, beze 
změny. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 105/2017/23 
I. Bere na vědomí 
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Sezimovo Ústí, konaný dne 6. 11. 2017. 
Hlasování 18A/0N/0Z 
 
ZM po projednání 
Usnesením č. 106/2017/23 
I. Schvaluje 
žádost Základní školy Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, IČ 00582620 a souhlasí 
s odstraněním stavby – objektu bývalého včelína na pozemku parc. č. 562/1, k. ú. a obec Sezimovo 
Ústí, z důvodu havarijního stavu stavby a její nepotřebnosti. 
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II. Ukládá 
organizaci Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, IČ 00582620, v případě 
likvidace tohoto majetku, který jí byl předán zřizovatelem k hospodaření, povinnost informovat 
zřizovatele o jejím provedení, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení likvidace. 
Hlasování 17A/0N/1Z 
 
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Ing. Martin Doležal, v. r.     Ludmila Svatková, v. r. 
         starosta města        místostarostka města 
 
 
                                                           Ověřovatelé zápisu 
 
          Pavel Samec, v. r.                Ing. Karel Chotovinský, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 13. 12. 2017 
 


